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Rok 2015 byl pro strakonické muzeum velmi vý-
znamným, řekněme klíčovým rokem. Po dlouhých 
diskusích a úvahách se začalo pracovat na libre-
tech pro nové expozice Stávající již mnoho let 
neodpovídají současným trendům a představám 
o prezentaci sbírkových předmětů a předmětů 
kulturní hodnoty. Při tvorbě libret jsme vycháze-
li z dlouhodobé Koncepce rozvoje do roku 2020, 
schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje, 
podle které by měly strakonické expozice zdůraz-
ňovat ty atributy, které jsou pro město charakte-
ristické: historie textilní výroby, historie výroby 
motocyklů a zbraní ČZ, dudácké a divadelní tradi-
ce v našem regionu. Koupí bývalé komendy mal-
tézského řádu v prosinci 2015 se opět po mnoha 
letech otevřela možnost využít tyto prostory pro 
specializovanou a výjimečnou expozici z historie 
maltézského řádu, který ve městě pobýval 700 
let a dvě století zde měl dokonce sídlo hlavního 
velkopřevorství v českých zemích. Ke zpracování 
tohoto náročného tématu byl sestaven tým od-
borníků pod vedením dr. Bubna z pražské teolo-
gické fakulty.

Během roku se pro muzeum otevřela možnost 
využít pro realizaci svých záměrů nově vyhlášené 
evropské dotační tituly (IROP).

K novým expozicím se přidal i záměr celkové 
stavební rekonstrukce hlavního hradního paláce 
a bývalé komendy maltézského řádu. Bylo prove-
deno zaměření a pasport všech objektů v DWG, 
investiční záměr ke stavební části, vypracována 
podkladová studie k vybudování expozic a souvi-
sejících prostor, zajištěny předprojektové restau-
rátorské práce, dílčí SHP k záměru vybudování 
výtahu, požárně bezpečnostní řešení – posouze-
ní únikových cest a inventarizace dochovaných 
architektonických prvků. Nechybí ani stanovisko 
památkové péče k investičnímu záměru. Celkové 

náklady na rekonstrukci a nové expozice jsou vy-
čísleny na cca 120 mil. Kč.

Celý projekt chce muzeum přihlásit v roce 2016 
do IROP, výzvy Revitalizace vybraných památek. 

Druhým dlouhodobým problémem muzea je 
umístění depozitářů. Stávající objekt v Husově 
ulici již stavebně nevyhovuje a vysokou vlhkos-
tí začal ohrožovat stav sbírkových předmětů. 
Vzhledem k tomu, že projekt rekonstrukce de-
pozitářů z grantových prostředků nebyl úspěšný, 
bylo nutné hledat náhradní prostory. Jako vyho-
vující se jevil objekt bývalé okresní vojenské sprá-
vy, dříve radnice pro Nové Strakonice, který byl 
městu Strakonice vrácen jako jeho historický ma-
jetek. Vzhledem k tomu, že budova byla prázdná 
a město pro ni nemělo další využití, požádalo 
muzeum o pronájem. Jednání proběhla úspěšně 
a 1. 9. 2015 byla podepsána smlouva o pronájmu 
za 50.000 Kč ročně s tím, že tato smlouva je 10 
let nevypověditelná. Do konce roku pak probíha-
ly nezbytné úpravy a zabezpečení v hodnotě cca 
300.000 Kč. Muzeum tak získalo do nájmu třípat-
rovou budovu ve velmi dobrém technickém a sta-
vebním stavu a problém uchovávání sbírkových 
předmětů je tím na nějakou dobu vyřešen.

V péči o sbírky pokračovali správci podsbírek 
v evidenci sbírkových předmětů v evidenčním 
systému MUSEION. Z celkového množství inv. 
čísel je v programu uloženo 14 464, tj. 42,8%. 
Před námi je tedy ještě více než polovina před-
mětů a jejich evidenci v MUSEIONU je třeba vě-
novat i v následujícím roce zvýšenou pozornost. 
K urychlení přepisu jednotlivých karet využilo mu-
zeum i pomoci brigádníků. Kompletně je v tomto 
programu uložena pouze podsbírka archeologie, 
písemností a tisků. Více než z šedesáti procent je 
zpracována podsbírka fotografi í.

1| ÚVOD
PhDr. Ivana Říhová
ředitelka
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V oblasti marketingu a propagace jsme se opět 
zaměřovali na zlepšení služeb pro návštěvníky 
a na aktivity směřujících k podpoře návštěvnosti. 
V roce 2015 dosáhla rekordních 60 341 návštěv-
níků. 

Vysokým procentem se na návštěvností podílí 
i nadále vodní mlýn Hoslovice, který má muze-
um ve své správě. Díky grantovým prostředkům 
Jihočeského kraje jsme mohli rozšířit nabídku 
jeho víkendových programů. Rozhodně správ-
ným krokem bylo i přijetí edukačního pracovníka 

v roce 2014. Prostřednictvím speciálních progra-
mů a výukových dílniček pro nejmenší se podařilo 
do muzea nalákat více než 2000 dětí.

Díky pomoci a podpoře našeho zřizovatele Jiho-
českého kraje a odboru kultury a památkové péče 
KÚ se nám podařilo splnit téměř vše, co jsme si 
pro rok 2015 stanovili. Poděkování patří samo-
zřejmě všem našim návštěvníkům, spolupracov-
níkům a sponzorům. Díky nim patří strakonické 
muzeum i hoslovický mlýn mezi stále navštěvo-
vaná a vyhledávaná místa jihočeského regionu.
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Rozpočet a hospodaření v roce 2015
Věra Trojanová

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2015

Hospodářský výsledek

HV dle schváleného rozpočtu 
na rok 2015 0

Skutečně dosažený HV k 31.12.2015 2 144,72

rozdíl 2 144,72

Organizace hospodařila v roce 2015 s příspěv-
kem na provoz na úrovni roku 2014. V průběhu 
roku došlo k rozpočtové změně – posílení pří-
spěvku ve výši 300 000 Kč. Tyto byly beze zbyt-
ku vyčerpány (celkem 339 480,- Kč). Z příspěvku 
schváleného Zastupitelstvem Jihočeského kra-
je 10 502 000 Kč byly pokryty veškeré náklady 
na běžný provoz organizace včetně zvýšených 
nákladů spojených s užíváním nově pronajaté bu-
dovy (bývalá OVS – budoucí depozitáře organiza-
ce a „krčku“ – část prostor v nově odkoupeném 
církevním majetku) a mzdové náklady.

Kladný HV za rok 2015 navrhujeme přidělit do re-
zervního fondu.

Rezervní fond (413) 2 144,72

Zaměstnanci, osobní náklady a průměrný plat.

ukazatel Limit v Kč
Čerpáno 

v Kč
rozdíl Poznámka

Prostředky 
na platy

5 919 000,- 5 831 239,-  87 761,- nevyčerpáno

OON 400 000,-  395 902,- -4 098,- nevyčerpáno
OON – projekt 
248, Haibach 
Muzeum mlýnů

 9 500,-  9 500,-
uznáno,vráceno 
z prostř. Cíl 3 

Průměrný plat rozpočtovaný: 20 823,- Kč 
Průměrný plat skutečnost 2015: 21 127,- Kč (vč. 
VPP – Úřad práce)
S přihlédnutím k ukončení PP na dobu určitou 
a nově obsazených a navýšení 3 míst na VPP byl 
v roce 2015 průměrný počet zaměstnanců ve fyz. 
osobách 23 oproti plánovaným 22. 
Bylo rovněž zažádáno rozpočtovou změnou o na-
výšení MF ve výši poskytnutých příspěvků od ÚP, 
které nebyly zohledněny v položce mzdového li-
mitu rozpočtu na příslušný rok (119 000,- Kč). 

Účelové dotace

Název Poskytnuto Kč/
zdroj

Celkové ná-
klady v Kč

Podíl hrazený 
z provoz. 

prostř.

Vyúčtováno 
do 31.12.2015

Upgrade knihovní 
systému MSP

63 000,-
MK ČR 92 510,- 29 510,- Ne

Obnova arkýřů 
hradní věže

320 000,-
KÚ Č. Budějovice 592 317,- 272 317,- Ano

Život na šumav-
ském Podlesí

30 000,-
KÚ Č. Budějovice 43 548,- 13 548,- Ano

Husitství a Stra-
konice

47 874,-
KÚ Č. Budějovice 71 979,- 24 105,- ano

celkem 430 874,- 800 354,- 339 480,-

Projekt 248, Muzeum mlýnů, Haibach 
V březnu byla úspěšně ukončena závěrečná kon-
trola projektu čís. 248, Muzeum mlýnů Haibach, 
schváleného Monitorovacím výborem Programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 s celkovými 
způsobilými výdaji 11 601,78 Eur. Na základě zá-
věrečné zprávy bylo následně vyúčtováno a vrá-
cena poskytovateli KÚ České Budějovice NFV 
v plné výši 337 500,- Kč (rok 2015 – 287 838,41 Kč) 
a 1 827,37 Kč, výše nedočerpaných prostředků 
z titulu smlouvy o kofi nancování projektu (cel-
kem 33 750,- Kč).

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

Pracovníci: Radka Soukupová, administrativní 
 a spisový pracovník
 Miroslava Francová, referent správy majetku,
 účetní
 Jaroslav Janout, správce památkového objektu
  – areál Hoslovice
 Václav Strnad, bezpečnostní technik, 
 do 28. 2. 2015
 Ing. Jiří Král, řidič, údržbář, od 18. 2. 2015
 Bc. Jan Kuneš, průvodce
 Milan Kos, výstavní technik, průvodce
 Jan Pahorecký, správce informačních 
 technologií, do 30. 9. 2015
 Bc. Jiří Šatava, správce informačních 
 technologií od 15. 10. 2016
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Tvorba a užití peněžních fondů
FKSP
Tvorba fondu byla zajištěna pouze základním pří-
dělem ve výši 1 % objemu hrubých platů, tj. ve výši 
58 312,39 Kč, jiné příjmy fondu nebyly.
Podle platné směrnice byly využito 27 946,- Kč 
jako příspěvek na stravování zaměstnanců, 
10 875,- Kč k rekreaci, kulturnímu a tělovýchovné-
mu užití a 4 000,- Kč jako dar k životním výročím.

Rezervní fond
Do rezervního fondu byla přidělena částka z HV 
r. 2014 ve výši 210 681,37 Kč, se kterými bylo po-
čítáno na úhradu nekrytých nákladů při před-
projektové přípravě a běžných nákladů u nově 
nabytého majetku (rekonstrukce expozic, ob-
nova – církevní majetek). Do konce roku nebylo 
zažádáno o použití, podařilo se pokrýt z běžných 
provozních prostředků, zůstávají do dalšího ob-
dobí na pokrytí části projektových nákladů (viz 
rozpočet 2016). 
Z RF byly použity pouze nevyčerpané prostřed-

ky projektu 248 ve výši 55 661,39 Kč z roku 2014 
v rámci ukončení projektu.
Další příjem činily dva účelové peněžní dary 
ve výši 8 000,-- (Hoslovice).

Investiční fond
Investiční fond byl v roce 2015 tvořen odpisy 
DHM ve výši 494 918,- Kč, použito na fi nancování 
investičních výdajů 275 900,- Kč (nákup os. auto-
mobilu, náhrada za havarovaný a odepsaný).

Fond odměn
Do fondu odměn byla přidělena část z HV roku 
2014 (200 000,- Kč) jako rezerva na externí za-
městnance pro předprojektovou přípravu, ost. 
externí služby (rekonstrukce expozic, odkoupe-
ný církevní majetek). 
Uskutečněné práce nakonec byly zajištěny doda-
vatelsky, nebylo využito na mzdové nároky. Po-
necháváme pro příští období na pokrytí potřeb již 
uvedených.

VYBRANÉ UKAZATELE A DOPLŇKOVÉ ÚDAJE – ROK 2015

řádek ukazatel Rozpočet 2015 
schválený

Rozpočet 2015 
po změnách

skutečnost 
2015

1 NÁKLADY CELKEM 12 772,00 13 072,00 13 541,00

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 580,00 580,00 709,00

3 Spotřeba energie (účet 502) 650,00 650,00 569,00

4 Prodané zboží (účet 504) 200,00 200,00 254,00

5 Opravy a udržování (účet 511) 950,00 750,00 733,00

6 Cestovné (účet 512) 80,00 70,00 71,00

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

8 Ostatní služby (účet 518) 1 224,00 1 411,00 1 803,00

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

v tom:
6 000,00 6 319,00 6 236,00

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 5 500,00 5 919,00 5 831,00

11 OON (AÚ k účtu 521) 500,00 400,00 405,00
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12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 2 100,00 2 211,00 2 090,00

13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 17,00

14 Zákonné sociální náklady účet 527) 55,00 59,00 202,00

15 Jiné sociální náklady (účet 528) 16,00

16 Daně a poplatky (sk. 53)

17 Ostatní náklady (sk. 54) 10,00

18 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 603,00 492,00 485,00

19 Náklady z drobného dlouhodobého majet-
ku (účet 558) 300,00 300,00 307,00

20 Daň z příjmů (sk. 59)

21 Ostatní náklady jinde neuvedené 10,00

22 VÝNOSY CELKEM 12 772,00 13 072,00 13 543,00

23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)

24 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 1 200,00 1 200,00 1 197,00

25 Výnosy z pronájmu (účet 603) 30,00 30,00 7,00

26 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 250,00 250,00 340,00

27 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotné-
ho majetku kromě pozemků (účet 646) 34,00

28 Čerpání fondů (účet 648) 608,00 608,00

29 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 54,00

30 Finanční výnosy (sk. 66) 1,00 1,00

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

10 683,00 10 983,00 11 911,00

32 příspěvek na provoz od zřizovatele 
(AÚ k účtu 672) 10 502,00 10 802,00 10 802,00

33 dotace ze státního rozpočtu 
(AÚ k účtu 672) 482,00

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

181,00 181,00 181,00

35 Ostatní výnosy jinde neuvedené

36 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 0,00 2,00

Doplňkové údaje:

37 Investiční dotace od zřizovatele 5 000,00 5 000,00 5 000,00

38 Použití investičního fondu 420,00 420,00 276,00

39 Použití rezervního fondu 188,00 188,00 0,00

40 Použití fondu odměn 0,00

41 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 22,00 23,00 23,00

42 Průměrný měsíční plat v Kč 20 823 21 445 21 127
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Správa majetku, investiční činnost
Na rok 2015 měla organizace naplánované mimo 
běžných oprav dvě větší akce, celkem ve fi nanč-
ním rámci dle rozpočtu za cca 950 tis. Kč. Po-
dařilo se zrealizovat opravu arkýřů hradní věže, 
oprava prasklin ve zdivu hradu bude realizována 
s celou rekonstrukcí hradních prostor. Položka 
oprav tudíž nebyla zcela naplněna.

Na druhé straně bylo třeba v závěru provést nej-
nutnější opravy budovy bývalé OVS, kterou orga-
nizace získala do pronájmu a bude využívána jako 
depozitáře sbírek. Zde dosáhly celkové náklady, 
nejen na opravy, částky 159 027,- Kč. Větší část 
oprav bude následovat v roce 2016.

Z nově pořízeného DHM lze uvést nákup os. au-
tomobilu (viz. IF) a předání majetku občanské vy-
bavenosti bez čp. (bývalé děkanství) do užívání 
organizace. Jiné akce nebyly realizovány.

Výsledky inventarizace majetku

Během inventarizace majetku, závazků a pohledá-
vek nedošlo ke zjištění žádných závažných chyb. 
Menší rozdíly v evidenci drobného majetku byly 
řádně dohledány a opraveny, souhlasí s účetním 
stavem. Fyzický stav obou pokladen a stravenek 
také odpovídal účetnímu stavu. Fyzický stav zboží 
vlastního a nakoupeného odpovídal konečnému 
stavu v účetnictví. Komisní prodeje byly vyúčtová-
ny do konce roku 2015 s tím, že závazky vůči do-
davatelům byly mimo jediného případu uhrazeny 
do 31. 12. 2015.

V průběhu inventarizace byla provedena i inventu-
ra doprovodné dokumentace ke sbírkám.

Stav pohledávek a závazků

K 31. 12. 2015 organizace eviduje jedinou pohledáv-
ku do doby splatnosti.

Závazky z dodavatelských vztahů jsou všechny 
rovněž do doby splatnosti. Jedná se zejména 
o platby s UZP k 31.12., především dodávky služeb 
běžného typu (telefony, úklid, vyrovnání předplat-
ného).

Významné položky nákladů a výnosů 

Po úpravách rozpočtu na základě schválených 
rozpočtových změn a skutečností vyplývajících 
z provozu, které byly v upraveném rozpočtu rov-
něž zohledněny, lze konstatovat, že organizace 
hospodařila vyrovnaně. 

Pouze u některých položek byl zaznamenán nárůst 
objemu celkových prostředků. Tento stav souvisí 
především s již zmiňovanou předprojektovou pří-
pravou a prvotními přípravami nových depozitářů. 

Odkoupení majetku od církve bylo realizováno 
v samém závěru roku, čímž byla ovlivněna i výše 
odpisů v daném roce.

Prodejní místa MSP

Miroslava Francová

Muzeum středního Pootaví mělo v roce 2015 čty-
ři pokladny. Hoslovický mlýn, hrad, kapitulní síň 
a Zámeckou galerii. Na všech pokladnách bylo 
zároveň možno zakoupit různé suvenýry, propa-
gační materiály a knižní publikace. Největší zájem 
byl o turistické známky, vizitky a také skleněné fi -
gurky a postavičky rytířů. Z knih byl největší zájem 
o námi vydanou publikaci Hrady, hrádky a tvrze 
na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku a Výpově-
di pamětníků druhé světové války.

Bezpečnost práce, požární ochrana a zabezpečení 
objektů

Ing. Jiří Král

Pracovní ochranné pomůcky byly obměňovány 
podle potřeb zaměstnanců a dob životnosti.

Potřeby pro údržbu inventáře a provoz byly zajiš-
ťovány v souladu s nároky na opravy a údržbu vý-
stavního inventáře, osvětlení a zasklení exponátů, 
zabezpečení depozitářů. Údržba byla prováděna 
s důrazem na splnění všech norem bezpečnosti 
práce pro zaměstnance a bezpečnosti pro ná-
vštěvníky muzea. Byl zakoupen nový přepravní 
vozík pro převoz inventáře a nový víceúčelový 
kompresor.

Všichni noví zaměstnanci a brigádníci byli řádně 
proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární 
ochrany. Za uplynulý rok nebyl evidován žádný 
pracovní úraz či požár.

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

Proběhlo pravidelné školení požárních hlídek.

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

Jaroslav Janout

Rok 2015 byl na mlýně ve znamení údržby vzrost-
lých stromů. Jednou za čas je potřeba stromy 
prohlédnout a zjistit, kde hrozí ulomení suchých 
větví. Poté se zavolají stromolezci, kteří po lanech 
vyšplhají do koruny stromu a suché nebo zavěšené 
a ulomené větve odstraní. Letos k údržbě přibylo 
ještě prořezání a zmlazení staré lípy před mlýnem, 
která začala hodně prosychat. Protože mlýn je 
národní kulturní památka, na všechny tyto prá-
ce je potřeba povolení. Lípa musela být ořezána 
do konce července, aby se rány po řezech do zimy 
zahojily. Prořezání musí dělat odborná fi rma, která 

vypracuje odborný posudek a dá cenovou nabíd-
ku. Lípu ve mlýně prořezávala fi rma stromolezce 
a arboristy Antonína Frela. Tato fi rma mimo jiné 
prořezává stromy i v Průhonickém parku. Po od-
borném řezu lípy přišlo na řadu 8 vzrostlých dubů 
a poté ještě pokácení 3 kusů suchých olší. Olše 
se kácely postupně od špičky, protože v blízkosti 
stromů je elektrické vedení. Údržbové práce stály 
17 300,- Kč. Koncem roku jsme museli nechat poká-
cet ještě statný dub u budovy zázemí, kde hrozilo 
odlomení silné větve, která rostla přímo nad stře-
chou. Dub se začal kácet po částech od špičky, aby 
nebyla poškozena střecha. Kácení provedla fi rma 
1. písecká lesní a dřevařská a. s. z Brloha u Písku 
za cenu 10 890,-Kč.
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Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami
František Lukeš

Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkou

V roce 2015 provedli pracovníci Muzea středního 
Pootaví Strakonice inventarizaci části podsbírky fo-
tografi e, fi lmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo 
zvuková média – sbírkové předměty inventárních 
čísel F1001 – F2000. Z důvodu předání sbírkových 
předmětů byly provedeny inventury podsbírky 
výtvarného umění, podsbírky historické – část hu-
dební nástroje a loutky a podsbírky archeologic-
ké. Inventarizováno bylo celkem 8658 sbírkových 
předmětů.

V Muzeu středního Pootaví Strakonice bylo od 1. 
ledna 2015 do 31. prosince 2015 zapsáno 96 nových 
přírůstkových čísel. Ke dni 31. 12. 2015 bylo v Muzeu 
středního Pootaví Strakonice evidováno 33 896 
sbírkových předmětů.

Obohaceny byly následující podsbírky MSP:

• historická

• výtvarného umění

• další – dudáctví

• numizmatická

Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (73 
sbírkových předmětů). Jedná se zejména o pří-
růstky v oblasti hudebních nástrojů, keramiky, ku-
chyňských potřeb, novějších dějin, obuvi, oděvů, 
oděvních doplňků, průmyslu, řádů a vyznamenání, 
řemesel, skla, textilu, venkovských předmětů a ze-
mědělského nářadí. Rovněž byly rozšířeny podsbír-

ky výtvarného umění (20 předmětů), numizmatická 
(2 předměty) a další – dudáctví (1 předmět). Největ-
ší počet sbírkových předmětů byl získán dary (40 
předmětů), další sbírkové předměty byly získány 
sběry pracovníků Muzea středního Pootaví Strako-
nice (29 předmětů), koupí (21 předmětů), dědictvím 
(5 předmětů) a převodem (1 předmět).

Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

Do odborné knihovny v roce 2015 přibylo 87 nových 
titulů. Většinou jde o publikace regionálního cha-
rakteru a publikace odborné (archeologie, výtvarné 
umění, národopis). 

Knihovna se zapojila do programu Veřejné informač-
ní služby knihoven (VISK) 3 s projektem Upgrade 
knihovního systému knihovny Muzea středního Po-
otaví Strakonice. Byli jsme úspěšní a knihovně byla 
přiznána dotace v celé požadované výši 63.000 Kč. 
Celkové náklady na projekt činily více než 90.000 Kč, 
rozdíl byl hrazen z rozpočtu MSP.

Hlavním cílem projektu byla aktualizace automati-
zovaného knihovního systému a zavedení online 
katalogu. Knihovna Muzea středního Pootaví Stra-
konice začala se zaváděním AKS v roce 1997, kdy 
byl zakoupen systém MAKS. V roce 2001 byl v rámci 
programu VISK 3 zakoupen systém Kp-win od fi rmy 
KP-SYS spol. s r. o. Spolupráce s touto fi rmou byla 
bez problémů, probíhala k naší velké spokojenosti 
a proto jsme při současné modernizaci opět vyu-
žili program této fi rmy. Jde o kvalitní integrovaný 
knihovní systém, který umožňuje vyšší podporu 
knihovních standardů. Data jsou bezpečně uložena 
v progresivní SQL databázi. Součástí byl i převod 
stávajících dat ze starších knihovních aplikací. Vel-
kým přínosem je vzdálená správa systému, což zna-
mená zrychlení a zefektivnění údržby a následnou 
podporu systému. Stávající prohlížecí programy pro 
čtenáře a badatele jsou nahrazeny modením www 
rozhraním Portaro. To znamená možnost fulltexto-
vého vyhledávání. Systém obsahuje katalog, kata-
logizaci, výpůjční modul i akvizici a stává se význam-
ným pomocníkem pro rychlé zjištění statistických 
údajů o fondu, výpůjčkách i uživatelích.

Další zlepšení a zrychlení služeb představuje i nově 
zakoupený počítač, na kterém je provozován kni-
hovní systém Verbis a katalog Portaro. Tento počítač 
je mnohem rychlejší než předchozí z roku 2006, je 
plně k dispozici čtenářům a badatelům a představuje 
výrazné zkvalitnění práce a zvýšení komfortu jak pro 
knihovníky, tak i pro uživatele z řad veřejnosti.

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

Pracovníci: Mgr. Nela Vadlejchová, konzervátor
  Mgr. Eduard Červenka, archeolog 
 do 30. 6. 2015
 Mgr. Vlastimil Král, archeolog od 1. 6. 2015
  František Lukeš, kurátor sbírkového fondu
  Mgr. Petra Bártová, archeologický technik 
 do 28. 2. 2015
  Mgr. Marie Kotlíková, etnograf 
 Ludmila Vilánková, knihovnice, podsbírka 
 fotografi í, pohlednic a starých tisků
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Historické fotografi  e v Muzeu středního Pootaví 
Strakonice
Ludmila Vilánková

V roce 2015 muzeum opět významně posílilo fond 
fotografi í. Získali jsme celkem 17 fotoalb různých 
rozsahů s více než 3.000 fotografi í. 

Několik alb opět věnoval muzeu pan František 
Zemen. Jedná se alba postihující různé události 
na Strakonicku, vesnice v okolí Strakonic a folklor.

Dále jsou to 4 alba se 750 fotografi emi nazvaná Tvář 
města Strakonice, ve kterých fotografk a Eliška Šve-

cová zachytila nejrůznější objekty a zákoutí města 
v letech 2006 – 2007.

Od Městského úřadu Strakonice jsme dostali 2 alba 
se 400 fotografi emi různých strakonických objektů 
a zákoutí především ze 60. - 90. let 20. století a 4 
alba s názvem Asanační plán města s více než 400 
fotografi emi postihujícími především objekty, které 
byly určeny ke zbourání v 70. letech 20. století.

Všechny tyto přírůstky jsou pro muzeum mimořád-
ně cenné, fotografi e mají velkou vypovídací hod-
notu o městu a jeho okolí a událostech spjatých se 
Strakonicemi.
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Zpráva o archeologické činnosti
Mgr. Vlastimil Král

V průběhu roku došlo ke změně v personálním 
obsazení archeologického pracoviště, po roč-
ním působení odešla technička Mgr. Petra Bár-
tová a po pětiletém působení odešel archeolog 
Mgr. Eduard Červenka. Nově nastoupil Mgr. Vlasti-
mil Král. Archeologické oddělení Muzea středního 
Pootaví provedlo v uplynulém roce na 123 terénních 
akcí. Jednalo se převážně o dohledy při pokládce in-
ženýrských sítí a stavbách nových rodinných domů. 

Z větších akcí můžeme jmenovat dohled při staveb-
ních úpravách OC Maxim ve Strakonicích, který pro-
běhl na přelomu února a března. Stavba probíhala 
v prostoru bývalého židovského ghetta. Odkryty 
byly základy zdiv rozsáhlé stavby. Po prostudování 
starších plánů sledované oblasti z konce 19. století 
můžeme říci, že tato zdiva nenáleží původní zástav-
bě (čp. 75 a 76) osady Bezděkov z konce 19. století 
a nepatří ani strakonické synagoze, která byla vy-
stavěna v roce 1860. Stavba se nachází zhruba 20 
metrů východně od synagogy. Odkrytá zdiva náleží 
starší rozsáhlé stavbě, která zde stávala před drob-
nou zástavbou sanovanou v 70. letech 20. století. 
S velkou pravděpodobností se jedná o velkou stav-
bu vyobrazenou na vedutě Strakonic z roku 1781, 
která stávala jižně od panského hostince na souto-
ku řek Otavy a Volyňky. Stavba by mohla také souvi-
set s nejstarší písemnou zmínkou o osadě Bezděkov 
z roku 1318, ve které je zmiňována škola založená 
maltézským řádem v prostoru před hradem. Absen-
ce nálezů v blízkosti zdiv nám bohužel neumožnila 
stavbu blíže datovat. 

Další akcí řešenou v průběhu roku byly stavební 
úpravy středověkého kostela v Čejeticích. Výzkum 
uvnitř kostela sv. Havla přinesl pozitivní zjištění 
v prostoru presbytáře a jihovýchodní části lodi. Při 
výstavbě vodovodu v Rovné, Řepici a Radomyšli 
byly nalezeny středověké a novověké keramické 
fragmenty při dohledu skrývek stavby. V létě probě-
hl dohled stavebních úprav zámku v Poli a dohledy 
při rekonstrukci tvrze v Mladějovicích. Na podzim 
byl realizován menší výzkum u novostavby haly fi r-
my Denios ve Strakonicích, kde byly zachyceny vrst-
vy obsahující vrcholně středověkou keramiku.

Během roku se také podařilo archeologickou sbírku 
muzea obohatit o několik zajímavých nálezů obje-
vených na Strakonicku. V únoru byla do muzea ode-
vzdána bronzová sekerka. Pochází z mladší doby 
bronzové cca 1000 – 800 let př. n. l. Jde o typ seker-
ky s týlními laloky, který vývojově navazuje na starší 
sekerky s laloky středovými. Sekerka s týlními laloky 
není příliš běžná, podobné nálezy známe na strako-
nickém okrese ještě ze Skočic, z jiných oblastí pak 
např. z Opalic, Červeného Poříčí nebo z Malého 
Boru.

Do muzea bylo také předáno několik římských 
mincí a na podzim nálezci odevzdali dva solitérní 
bronzové náramky. První je tyčinkovitý náramek 
kosočtvercového průřezu. Druhý artefakt předsta-
vuje litý bronzový náramek na průřezu tvaru „D“. 
Je zdobený příčnými vývalky a lemovaný dvěma 
obvodovými rýhami v podobě zahroceného oválu. 
Příčné vývalky i lemování jsou navíc zdobené vrypy. 
Oba konce náramku jsou zdobeny rytou výzdobou. 
Výzdoba a styl provedení náramku nedovoluje jiné 
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typologické zařazení než mezi lité náramky průře-
zu „D“ z prostředí hornodunajských popelnicových 
polí typ Pfullingen, z horizontu Riegsee z počátku 
mladší doby bronzové. V absolutním datování se 
pohybujeme v době cca 1250-1200 let př. n. l. Z úze-
mí okresu Strakonice se jedná o první známý nára-
mek tohoto typu. Nález mimořádně dobře zachova-
lého náramku významně přispěl k archeologickému 
poznání sledovaného území.

Byla poskytnuta řada konzultací studentům a veřej-
nosti a muzeum navštívilo několik profesionálních 
a amatérských badatelů. V červnu proběhla kom-
pletní inventarizace archeologické sbírky. Arche-
olog muzea se také pravidelně účastní měsíčních 
pracovních setkání v rámci Jihočeské archeologické 
komise.

Účast na konferencích a seminářích:

V březnu 2015 účast na veřejné schůzi Jihočeské po-
bočky České archeologické společnosti v Českém 
Krumlově (E. Červenka – referát).

Dne 28. listopadu 2015 účast na veřejné schůzi Zápa-
dočeské pobočky České archeologické společnosti 
v Plzni (V. Král - referát).

Bibliografi e za rok 2015

Články:

Král, V. – Limburský, P. – Menšík, P. 2015: Polished Sto-
ne Tools of the Early Bronze Age in Bohemia, Archäo-
logisches Korrespondenzblatt 45/3, 335-343 (ISSN 
0342-734x).

Limburský, P. – Menšík, P. – Král, V. 2015: Broušená 
kamenná industrie z hrobů starší doby bronzové 
z Vliněvsi. In: Keď bronz vystriedal meď. Zborník prí-
spevkov z XXIII. medzinárodného sympózia „Staršia 
doba bronzová v Čechách, na Morave a na Sloven-
sku“. Levice, 309-314 (ISBN 978-80-89315-93-2).

Král, V. 2015: Využívání včelího vosku v době bronzo-
vé, Moderní včelař 6/2015, 14 (1214-5793).

Etnografi cké pracoviště muzea
Mgr. Marie Kotlíková

V roce 2015 jsem ve své práci navázala na svoji před-
chůdkyni Mgr. Irenu Novotnou, která je toho času 
na rodičovské dovolené. Jedním z mých hlavních 
úkolů bylo udržet vysoký standard odborné práce, 
který Mgr. Novotná během svého působení v Mu-
zeu středního Pootaví Strakonice nastavila. Upřím-
ně přiznávám, že to pro mne v žádném případě ne-
bylo snadné, protože Mgr. Novotnou zajímají různá 
národopisná témata a z nich na prvním místě lidová 

hudba našeho kraje – dudy, dudáci, dudáctví a vše 
s nimi související. Máme však mnoho společného: 
lásku k tomuto místu, lidem a regionu, vystudovaly 
jsme stejný obor na FF UK v Praze a obě se těšíme 
skvělému zázemí, rodinnému i pracovnímu. Mou 
odbornou specializací je lidová architektura a urba-
nismus venkova, které bych si přála v dalších letech 
více rozvíjet, protože naše rodné Prácheňsko si 
tuto pozornost rozhodně zaslouží.

Jako nový pracovník jsem se především musela 
podrobně seznámit se všemi novými elektronic-
kými databázemi, legislativními předpisy i admi-
nistrativními povinnostmi, které s výkonem mé 
práce souvisejí. Oporou v jejich studiu mi byli slu-
žebně starší kolegové z práce i z okolních muzeí. 
Své nově nabyté vědomosti jsem si v praxi hned 
vyzkoušela při instalování každoroční velikonoční 
výstavy s názvem Veselé Velikonoce (11. 3. – 6. 4.), 
která otevřela výstavní sezónu v kapitulní síni. Ná-
vštěvníci byli provázeni obdobím půstu, pohanský-
mi rituály i velikonočními obyčeji, potěšily je tra-
diční dekorace a krásně zdobená vajíčka, z nichž 
některá vyrobili účastníci soutěže O nejkrásnější 
Pootavskou kraslici. 

Na přípravě a realizaci výstavy se podíleli nejen 
pracovníci muzea, ale externě také farář Římsko-
katolické farnosti Strakonice P. Jan L�ff elmann, 
sběratelé Jaroslav Boušek a Jan Malířský. Účastníky 
vernisáže 10. 3. potěšilo příjemné hudební vystou-
pení Mgr. Ireny Novotné, které umocnilo profe-
sionální ozvučení Jaroslava Landsingera. Posilou 
našeho týmu se v roce 2015 stala paní Jaroslava 
Křivancová díky institutu VPP Úřadu práce ve Stra-
konicích.

Dalším, časově náročným počinem, bylo převzetí 
podsbírky historické – části hudební nástroje a lout-
ky, kterému předcházelo provedení řádné inventu-
ry. Zkontrolovány byly všechny sbírkové předměty 
uložené v samostatném muzejním depozitáři, ně-
které z nich bylo nutné odborně očistit, u dalších 
bylo třeba obnovit špatně čitelné evidenční čís-
lo. Předměty byly z větší části uloženy do nových 
ochranných obalů a byl zaktualizován jejich lokační 
seznam. V této podobě byly již připraveny na pláno-
vané stěhování depozitářů v roce 2016. Další přebír-
ky budou uskutečňovány v souladu s interním Plá-
nem inventarizace.

V první čtvrtině roku 2015 se také spustily přípravné 
práce na nových muzejních expozicích, jejichž pro-
měna nás v ideálním případě čeká už v roce 2017. 
Mým úkolem bylo vypracovat libreto a následný 
scénář pro novou expozici loutek a loutkového di-



| 18
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

vadla. Roli odborného garanta v tomto případě při-
jala Mgr. Nina Malíková, přední odbornice na tuto 
problematiku, která se těší mezinárodnímu renomé 
a působí jako vysokoškolský pedagog a šéfredak-
torka Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář. 

Nová expozice bude umístěna v nejvyšším patře 
bývalé Černé věže, kde je v současnosti prezento-
vána expozice dudáctví (ta se bude v rámci hrad-
ního paláce rozšiřovat a přesouvat do Velkého ry-
tířského sálu). V rámci nové expozice bych si přála 
představit návštěvníkům co možná nejvíce našich 
sbírkových předmětů z pozůstalosti po loutkářích 
Lagronovi a Kopeckém, předmětů darovaných 
místní Loutkovou scénou Radost i soukromými 
dárci a umožnit zájemcům interaktivní rozptýlení, 
zhlédnout představení a vyzkoušet si vlastní výrobu 
loutky v loutkářově dílně i její oživení na skutečné 
divadelní scéně.

Závěr roku patřil přípravě a realizaci převzaté vá-
noční výstavy manželů Miroslavy a Jiřího Pecháč-
kových z Rychnova nad Kněžnou, kteří už desátým 
rokem úspěšně provozují soukromé muzeum hra-
ček. Nejkrásnější dárek (21. 11. – 27. 12.), jak jsme 
výstavu nazvali, přinesl našim návštěvníkům oživlé 
vzpomínky hravého dětského světa historických 

stavebnic, pokojíčků pro panenky, autíček a kočár-
ků. Některé předměty vynikaly svou jedinečností, 
další umem lidových výrobců a jiné uchvacovaly do-
bovou tovární produkcí.

Dne 12. září 2015 nás dostihla a zarmoutila smutná 
zpráva o tom, že po marném zápase s nejtěžší cho-
robou dotlouklo srdce dudáka Vladimíra Kováříka. 
Abych nekončila svůj příspěvek smutně, dodávám, 
že jeho přání – odprodat našemu muzeu vybrané 
dudy ze své sbírky, bylo pozůstalými splněno. V lis-
topadu 2015 tak přešly do našeho majetku dvoje 
české dmýchací dudy. První pocházejí přímo z dílny 
Vladimíra Kováříka, druhé dokonce z věhlasné díl-
ny Jakuba Konrádyho. Kováříkovy dudy z roku 2013 
jsou kvalitně zpracované, ladění Es dur, dřevěné 
části mají tmavohnědou barvu a kůže zásobního 
měchu je bílá. Konrádyho dudy z roku 1951 jsou také 
ladění Es dur, navíc všechny jejich díly jsou původní 
až na kožené části, které jsou nové. Vstřícnosti rodi-
ny pana Kováříka si velmi vážíme. 

Doufám, že se mi podařilo zapadnout do skvěle 
sehraného kolektivu, jaký pracovníci Muzea střed-
ního Pootaví ve Strakonicích tvoří. Děkuji všem ba-
datelům, kteří mne osobně navštívili i těm, kterým 
postačila elektronická verze komunikace. Velmi si 
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vážím zájmu stovek návštěvníků, kteří si prohléd-
li velikonoční i vánoční výstavu a těší mne kladné 
ohlasy našich mateřských a základních škol, kterým 
se mnou komentované prohlídky líbily.

V roce 2016 mne čekají opět tradiční výstavy: Veli-
konoční příběh a vánoční Půjdem spolu do betlé-
ma, ale i rozsáhlý projekt Karel IV. a Prácheňsko 
a mnoho dalších, například zhotovení loutek Spej-
bla a Hurvínka, sestavení katalogu betlémů, navá-
zání spolupráce s našimi středními školami a FF UK 
Praha. 

Konzervátorská dílna
Mgr. Nela Vadlejchová

Konzervátorské pracoviště v Muzeu středního Po-
otaví ve Strakonicích pokračovalo v péči o sbírkové 
předměty. V roce 2015 se podařilo restaurovat více 
než 200 artefaktů. Většinu tvořily spíše menší před-
měty, na kterých je konzervátorsko-restaurátorský 
zásah poměrně jednoduchý. Ale několik kousků 
bylo náročnějších.

V souvislosti s probíhajícími výstavami bylo konzer-
vováno několik grafi ckých listů se společným téma-
tem města Benátek. Pro výstavu „Dýmky, fajfk y, 

tabáček“ pak byly vyčištěny dýmky nejen z našeho 
muzea, ale se souhlasem vlastníků i muzeí okolních, 
která na výstavě spolupracovala. Konzervací prošel 
i velký soubor kovových nálezů získaných archeolo-
gem při průzkumech s detektorem kovů.

Mezi nejzajímavější restaurované předměty roku 
2015 patřil nepochybně tkalcovský stav fi rmy Pařík. 
Stav pochází ze 40. let 20. století a pravděpodob-
ně již od 60. let ležel složený a pečlivě zabalený 
na půdě chalupy. Když došlo na renovaci krovů, byl 
znovuobjeven tento poklad a majitel se rozhodl da-
rovat ho našemu muzeu. Přes původní starostlivé 
uložení na stavu zub času vykonal své. Pod vrst-
vami prachu, rzi a pavučin se už nenašly všechny 
díly. Tkalcovský stav jsme po očištění sestavovali 
nejprve v naší dílně. Přivolali jsme na pomoc i kole-
gy z Městského muzea v Horažďovicích, kteří mají 
s tkaním zkušenosti. Postupně se ukázalo, že na-
šemu stavu chybí klíčové díly. Nezbylo nám než se 
obrátit na odborníky z Tkalcovny ve Strmilově, kteří 
nové součástky vyrobili a restaurování stavu dokon-
čili. Dnes je tkalcovský stav opět kompletní a plně 
funkční, ale zatím je rozložený a čeká na sestavení 
v nové muzejní expozici. Už nás svrbí prsty, jak se 
těšíme na zkoušku tkaní na tomto stroji!
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Další mimořádné objekty k restaurování pocházejí 
z naší sbírky výtvarného umění. Kurátorka sbírky si 
povšimla čtyř obrazů stejného formátu, které byly 
zborcené, zcela zčernalé a nečitelné. Jako „černé“ 
byly ve sbírce uváděny již v polovině 20. století! Pod 
vrstvami ztmavlého laku jsme ale tušili dva páry 
skoro totožných obrazů. Následovalo snímání sta-
rých laků, čištění a vypínání pláten do nových rámů. 
Nakonec se objevila díla strakonického malíře Anto-
nína Zellerina, která vznikla kolem poloviny 19. sto-
letí. Jde o portréty sv. Petra a sv. Pavla. Je na nich 
však něco zvláštního – jeden pár Petra a Pavla je 
proveden precizní malbou temperou na kartónu. 
Druhý pár má shodnou kompozici, ale je proveden 
rychlou, až skicovitou malbou olejovými barvami 
na plátně. Můžeme tedy předpokládat, že jedna 
dvojice obrazů byla přípravnou studií pro druhou 

dvojici. Právě v tom tkví ale nejasnost. Obvykle jsou 
totiž skici prováděny jednodušší a levnější techni-
kou tempery na papíře a výsledný obraz bývá olej-
omalba na plátně. Proč by ale byla skica provedena 
o tolik pečlivěji než fi nální obraz? Odpověď zatím 
neznáme, oba páry obrazů budou vystaveny v prů-
běhu roku 2016 a návštěvníci mohou sami obrazy 
porovnat a nějaké odpovědi nám navrhnout!

Konzervace se dočkal i soubor sedmi litografi í s ná-
zem „Prácheňská svatba“. Jde o vyobrazení svateb-
ního průvodu ve slavnostních prácheňských krojích 
z roku 1836. Soubor těchto grafi k je mimořádným 
dokladem o vzhledu prácheňského kroje v 1. polovi-
ně 19. století. Z této doby se totiž naše kroje docho-
valy jen velmi vzácně. Listy po konzervaci mohou 
být dále využívány badateli lidové kultury.

Předměty měsíce
Mgr. Nela Vadlejchová

Během návštěvnické sezóny, od dubna do října, vy-
stavujeme ve vstupní hale muzea předměty měsíce. 
Předmět je vždy zároveň prezentován i na webo-
vých stránkách muzea a prostřednictvím tiskových 
zpráv také v médiích. Vybíráme takové kousky z de-
pozitářů, které jsou co nejzajímavější nebo mají spo-
jitost s aktuálními výročími a událostmi.

Sezónu 2015 jsme zahájili keramickými nádobami 
z archeologické podsbírky, které byly ve 30. letech 
nevhodně zasádrovány. Soudobé zásahy na nádo-
bách jsou z dnešního pohledu téměř nepochopitel-
né, proto jsme se rozhodli se s těmito odstrašujícími 
případy nepovedené konzervace pochlubit. Nádo-
by v budoucnosti čeká rekonzervace.

V květnu jsme vystavili úřednický klobouk z Ra-
kousko-Uherské monarchie. Uniformy pro úřední-
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ky zavedl císař František I. roku 1814 a nosily se až 
do zániku císařství. Stejnokroj byl předepsán proto, 
aby se zvýšila vážnost úředníků a aby nebyly vidi-
telné rozdíly v majetkovém postavení jednotlivých 
úředníků.

V roce 2015 uplynulo 150 let od smrti strakonické-
ho rodáka Jana Vlastislava Plánka. Tato významná 
osobnost národního obrození po sobě zanechala 
rozsáhlou knihovnu, jejíž část se dostala do našeho 
muzea. Malá ukázka z tohoto fondu se návštěvní-
kům předvedla jako předmět měsíce června.

Dalším výročím bylo 600 let od upálení Mistra Jana 
Husa. Toto výročí bylo připomínáno po celé republi-
ce celou řadou kulturních událostí. Ani my jsme ne-
zapomněli, že v našem depozitáři odpočívá zlomek 
z Husova sousoší od Vojtěcha Šípa, které stávalo 
ve Strakonicích na Dubovci. Tím zlomkem je hlava 
křižáckého rytíře. Sousoší zde vzniklo v roce 1925 
a bylo rozebráno za druhé světové války.

Nemohli jsme zapomenout ani na výročí 130 let 
od vzniku první sokolské župy na jihu Čech. Při té 
příležitosti byl v červenci vystaven kompletní sokol-

ský mužský slavnostní kroj. Návštěvníky vítala v po-
kladně muzea fi gurína oděná v kabátci a kalhotách 
ušitých v první polovině 20. století vyhlášeným stra-
konickým krejčím Josefem Vavruškou.

V září byl předmětem měsíce samotný náš hrad. 
Hrad Strakonice totiž oslavil 20 let od vyhlášení 
národní kulturní památkou. Vyhledali jsme tedy 
ve sbírkách fotografi e, které dokumentují stavební 
změny na hradě a doplnili jsme je o několik předmě-
tů získaných archeologickými průzkumy areálu. 

Sezónu, kterou jsme otevřeli archeologickou sbír-
kou, jsme stejně i zakončili. Posledním předmětem 
měsíce byla bronzová sekerka z mladší doby bron-
zové, tedy z let 1000 – 800 př. n. l. Sekerka byla ná-
hodně nalezena na katastru obce Malá Turná (okr. 
Strakonice). Je to jediná sekerka tohoto typu, kte-
rou naše muzeum vlastní.

S vystavováním jednotlivých zajímavých předmětů 
budeme pokračovat i v následující sezóně. Věříme, 
že zajímavosti z muzea ocení řada odborníků i míst-
ních nadšenců historie.



| 22
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Ohlédnutí za sezónou
Mgr. Lucie Kupcová

V roce 2015 Muzeum středního Pootaví Strakonice 
uspořádalo 13 výstav, 4 koncerty, 6 komentovaných 
prohlídek a workshopů, 28 přednášek, 18 akcí a dal-
ších 10 akcí ve spolupráci s jinými subjekty.

Celková návštěvnost byla 60 341. Ve srovnání s ro-
kem 2014 jde o 8 017 návštěvníků více. Oproti mi-
nulým rokům jde o značný nárůst, i když jsme ubrali 
na výstavách, koncertech či komentovaných pro-

hlídkách. Zaměřili jsme se spíše na zvýšení počtu 
akcí ve vodním mlýně v Hoslovicích a zkvalitnění 
výběru témat nosných výstav. Velkou návštěvnost 
měla například výstava Pohádková země Vítězslavy 
Klimtové v kapitulní síni či Dýmky, fajfk y, tabáček 
v Zámecké galerii. Obrovský nárůst návštěvnosti 
zaznamenala také muzejní noc, tentokrát husitská, 
a to o 1 700 lidí. V tisícovkách se zvýšila také ná-
vštěvnost areálu vodního mlýna a jeho akcí. Kladně 
hodnotíme také práci muzejního pedagoga, který 
ve spolupráci s odbornými pracovníky připravil ně-
kolik tvořivých dílniček jako doprovodný program 
muzejních výstav. Školy se tak díky nim stávají pra-
videlnými návštěvníky našich výstav. Na tvořivé díl-
ničky a edukační programy dorazilo 2329 žáků v do-
provodu svých učitelů.

Mezi nejnavštěvovanější v roce 2015 patřily ve vod-
ním mlýně v Hoslovicích akce Podzim na vsi (838) 
spojený s přípravou a ochutnávkou zabijačkových 
dobrot, Den řemesel (667), Vyhánění dobytka 
(656) a Den mlynářů (529). Na strakonickém hradě 
pak Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem (6000), 
Husitská muzejní noc (2324), tvořivé dílničky k vá-
noční výstavě Nejkrásnější dárek (677), Den ote-
vřených dveří (517), vernisáž a výstava Pohádková 
země Vítězslavy Klimtové a například i přednáška 
Holocaust, věc pochopitelná (80). Zvýšila se také 
účast na vernisážích, a to o rovných 100 návštěvní-
ků (830). 

4| ODDĚLENÍ PROGRAMU 
A PROPAGACE
Vedoucí oddělení: Ing. Ludmila Koštová, 
projektový manager, zástupce ředitele

Pracovníci: Mgr. Lucie Kupcová, programový 
 a marketingový pracovník
 Václav Zahrádka, výstavní technik, fotograf
 Věra Řáhová, Dis., výtvarník, grafi k
 Mgr. Kateřina Prokopcová, edukační 
 pracovník
 Bc. Eliška Švecová, výstavář, 
 správce Zámecké galerie správce podsbírky
 výtvarného umění (do 3. 4. 2015)
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Přehled akcí za rok 2015
Mgr. Lucie Kupcová

HRAD STRAKONICE:
VÝSTAVY
Hradní palác

Kapitoly z války 1939-1945 (2. 4. – 24. 5.)
SUPŠ Bechyně (11. 6. – 23. 8.)
Ladislav Maria Wagner - Obrazy (10. 9. – 1. 11.) 

Kapitulní síň
Veselé Velikonoce (11. 3. – 6. 4.)
Křížová chodba XIII. (18. 4. – 17. 5.)
Pohádková země V. Klimtové (21. 8. – 19. 10.)
Nejkrásnější dárek (22. 11. – 27.12.)

Vernisáže
Světlo Benátek (15. 1.)
Dýmky, fajfk y, tabáček (5. 3.)
Veselé Velikonoce (10. 3.)
Kapitoly z války (1. 4.)
Křížová chodba (17. 4.)
Kresba a grafi ka – Tomáš Němejc (30. 4.)
Stop! Kaleidoskop! (3. 6.)
SUPŠ Bechyně (10. 6.)
Hračky – Jiří Urbánek (26. 6.)
Pohádková země V. Klimtové (20. 8.)
Proměny vody (15. 9.)
Zvonečkem to začíná, zvonečkem to končí (12. 11.)
Nejkrásnější dárek (20. 11.) 

Zámecká galerie  
Světlo Benátek – Radek Hejtmánek a mistři MSP (15. 
1. - 28. 2.) 
Dýmky, fajfk y, tabáček (4. - 26. 4.) 
Kresba a grafi ka – Tomáš Němejc (1. – 31. 5.) 
Stop! Kaleidoskop! (4. – 20. 6.)
Hračky – Jiří Urbánek (27. 6. - 6. 9.)
Proměny vody (16. 9. – 8. 11.) 
Zvonečkem to začíná, zvonečkem to končí (13. 11. – 
15. 12.) 
 

AKCE MUZEA
Léto pod Rumpálem

Hrad žije tancem a muzikou (6. 6.)
Letně podvečerní koncert (14. 6.)
Koncert komorního souboru Modus (18. 6.)
Koncert českých a moravských sbormistrů (11. 7.)
Česká pohádka (12. 7.)
Fraška o Dušanově duši (12. 7.)
Pohádky pro nejmenší (21. 7.) 

Další akce muzea 
Dílničky k výstavě Veselé Velikonoce 
Transport smrti - promítání fi lmu (14. 5.) 
Den otevřených dveří (18. 5.) 
Husitská muzejní noc (23. 5.) 
Dílničky k výstavě Kapitoly z války 
Přednáška pro hendikepované (2. 9.) 
Komentovaná prohlídka městem (12. 9.) 
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Komentovaná prohlídka výstavy 120 let (21. 5.)
Dílničky k výstavě Pohádková země V. Klimtové
Gotika hravě v hlavě
Dílničky k výstavě Nejkrásnější dárek 
Adventní trhy pod Rumpálem (4. – 6. 12.)

Přednášky pro veřejnost 
Komentovaná prohlídka ambitu (18. 3.)
Bitva u Sudoměře (22. 4.) 
Holocaust, věc pochopitelná (14. 5.)
Mistr Jan Hus na strakonickém hradě (9. 6.)
Zaniklá erbovní galerie johanitů (15. 10.)
Architektura strakonického hradu (22. 10.) 

AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI
Noc s Andersenem (27. 3.)
Předávání maturitních vysvědčení 
(29. 5. Gymnázium Strakonice) 
Předávání maturitních vysvědčení 
(5. 6. Gymnázium Strakonice) 
Předávání maturitních vysvědčení 
(10. 6. Průmyslovka Strakonice) 
Křest knihy Muži na správné straně I., Letecký a po-
zemní personál (12. 9.) 
Běh naděje (17. 9.) 
Jaroslav Landsinger uvádí (15. 12.) 
Svatební obřady (2x Hoslovice 6. 6. a 8. 8.) 

MLÝN HOSLOVICE:
AKCE NA MLÝNĚ    

Velikonoce (28. 3.)   
Stavění máje (25. 4.)  
Vyhánění dobytka (8. 5.) 
Den otevřených dveří (18. 5.)  
Sekáč Podlesí (20. 6.) 
Dětský den (18. 7.) 
Dožínky (15. 8.) 
Den mlynářů (5. 9.) 
Den řemesel (19. 9.) 
Podzim na vsi (31. 10.) 

  
UKÁZKY NA AKCÍCH JINÝCH 
POŘADATELŮ 

Rybí trh ve Finsterau (13. 9.)  
Mlácení obilí v ZOO Plzeň (20. 9.) 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Filmy o mlýnech (20., 22. 1.) 
Restaurované předměty v MSP (9., 11. 2.) 
Sbírka výtvarného umění v MSP (10., 11. 3.) 
Liturgická prolínání 1. část (14., 15. 4.) 
2. světová válka (13., 19. 5.) 
Zpracování vlny (9., 17. 6.)  
Liturgická prolínání 2. část (8., 10. 9.) 
Pověsti strakonického hradu (21. 10., 3. 11.) 
Vývoj historického nábytku (18., 24. 11.) 
Vánoční příběhy (2. 12.) 
Nejkrásnější dárek (15., 16. 12.) 

PODPORA AKCÍ JINÝCH POŘADATELŮ:
Strakonické vítání léta, MÚ Strakonice (26. 4.)
Novoroční ohňostroj, MÚ Strakonice
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2015

počet osob

1. HRAD STRAKONICE
z toho: 41 946

•EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 13 330

•VÝSTAVY (samostatné vstupy) 8 237

- Hradní palác 418 

- Kapitulní síň 5989

- Vernisáže 830

•ZÁMECKÁ GALERIE 6 547

•AKCE MUZEA 11 184

- Léto pod Rumpálem 557

- Ostatní akce 10 476

- Přednášky pro veřejnost 151

•AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI 2 648

2. MLÝN HOSLOVICE
z toho: 17 828

•PROHLÍDKY AREÁLU 11 632

•AKCE NA MLÝNĚ 4 614

•UKÁZKY NA AKCÍCH JINÝCH POŘADATELŮ 1 582

3. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST (zdarma) 567

CELKEM 60 341

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

Zámecká galerie a výstavy Dýmky, fajfk y, tabáček 
a Hračky – Jiří Urbánek
Zámecká galerie je muzejní prostor, který je ote-
vřen celoročně kromě měsíce ledna. Funguje zde 
menší muzejní shop s nabídkou muzejních publi-
kací, předprodejem vstupenek, suvenýrů, ale také 
děl výtvarníků z regionu. Je zde také prostor pro 
menší krátkodobé výstavy převážně regionálních 
umělců z regionu. V letošním roce jsme veřejnosti 
nabídli celkem 7 výstav, kromě umělců zde dosta-
li prostor sběratelé a třeba i zaměstnanci muzea 
s tematickými výstavami. Mezi nejnavštěvovanější 
patřila právě výstava dlouholetého zaměstnance 
muzea pana Milana Kosa Dýmky, fajfk y, tabáček. 
Touto výstavou pan Kos navázal na výstavy Do-
mácnost našich babiček z roku 2002, I muži mají 
své… z roku 2006 a Káva, kafe, kafíčko z roku 
2013. Po poslední výstavě, která byla zaměřena 
spíše na ženské publikum, chtěl připravit, jak říká, 
„i něco pro chlapy.“ Po celou dobu příprav připo-
mínal, že výstava nepropaguje kouření a jde čistě 
o sbírkové předměty z několika muzeí.
Výstava pana Kosa přinesla zábavu i poučení a při-
pravil ji pro všechny generace. Říkal: „Starším 
připomene a mladší poučí.“ Například v tom, že 

dýmka nebyla pouze kuřácká potřeba, ale také 
umělecké dílo. Vystaveny byly dýmky z mořské 
pěny tzv. meerschaumky (pěnovky), které jsou 
právě takovým malým uměleckým dílem. K vidě-
ní byly kuřácké potřeby – dýmky, fajfk y, fl akonky 
na tabák, etikety z krabiček od doutníků, zápalky, 
škrtátka a špičky na cigarety. Autor představil také 
pěstování tabáku s historickým pohledem na uží-
vání této „drogy“ a poukázal i na společenské po-
stavení kuřáků v průběhu historie. Jak se z tohoto 
zlozvyku postupně stával dobrý mrav až k dneš-
nímu, veskrze nezdravému životnímu stylu. Ne-
chyběla ani řada zajímavých historických událostí 
souvisejících právě s tabákem, například příběh 
o českém pirátovi na světových mořích Augustinu 
Heřmanovi.

Další velice navštěvovanou výstavou byla výstava 
hraček ze sbírky pana Jiřího Urbánka. 

K vidění byly například plastikové modely a sta-
vebnice, které mají na našem území hlubokou tra-
dici. Dále panenky, domečky pro panenky, plyšové 
hračky a medvídci. Nechyběli ani cínoví a plastoví 
vojáčci a klasické dřevěné hračky,. Návštěvníci se 
také dozvěděli více o značkách, výrobcích hraček, 
jejich dovozcích či zakladatelích slavných fi rem. 
Například o Merkuru pana Wichterleho.
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Husitská muzejní noc
Rok 2015 patřil výročí upálení Mistra Jana Husa, 
a proto také téma muzejní noci patřilo právě jemu. 
Muzejníci připravili zajímavý program, jehož sou-
částí byly i dvě bitvy o strakonický hrad. Útočící 
husité se pokusili dobít hrad a získat tak velký ma-
jetek maltézských rytířů. Obě bitvy doplňoval ko-
mentář aktuálního dění na bojišti. V mezičase bylo 
k vidění husitské ležení na III. hradním nádvoří. Ná-
vštěvníci si mohli vyzkoušet husitské zbraně a tak-
tiku boje, dobové oblečení a seznámit se s běžným 
životem. V prostorách muzea, kromě volného 
vstupu a prohlídek veškerých expozic a aktuál-

ních výstav, na návštěvníky čekaly tvořivé dílnič-
ky. Slečny si vystřihovaly a zdobily královskou ko-
runku a malí bojovníci si vyráběli rytířskou helmu. 
Středověký písař vyplňoval pamětní listy a zájemci 
se mohli převléci za maltézského rytíře. Součástí 
prohlídky byl tradičně i výstup na vyhlídkovou věž 
Rumpál, která byla přístupná až do večerních ho-
din a nabídla tak netradiční pohled na osvětlené 
Strakonice. 
Doprovodným programem byla vernisáž výstavy 
Artwall Žár pravdy nezhasí, která formou komiksu 
představila život Mistra Jana Husa a koncert his-
torické skupiny Holba v prostorách kapitulní síně.

Léto pod Rumpálem a Fraška o Dušanově duši

I v tomto roce pokračoval projekt Léto pod Rum-
pálem, který vznikl v roce 2012 a nabízí od června 
do září prostor pro koncertování a vystupování 
všem volnočasovým a uměleckým spolkům, které 
se chtějí představit strakonickému publiku.
V tomto roce jsme představili návštěvníkům také 
jednu novinku, představení Divadla Spektákl.
Fraška o Dušanově duši vypráví příběh mladého 
člověka, který se na své pouti lásky střetává s ná-
strahami sedmi smrtelných hříchů. Fraška o Du-

šanově duši je autorskou inscenací právě Divadla 
Spektákl. Jedná se o letní divadelní open-air pro-
jekt. Výchozím zdrojem byla pro inscenátory česká 
středověká fraška. Ti díky studiu starých a dávno 
zašlých textů nasbírali tematický materiál, na kte-
rém vystavěli vlastní příběh obohacený o autor-
skou hudbu i texty písní. Konečný tvar vznikl pro-
střednictvím herecké improvizace a rozehrávání 
situací. Hlavním scénickým prvkem byl pravý ves-
nický žebřiňák. Představení mělo u diváků velice 
kladný ohlas.
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Adventní trhy pod Rumpálem
Radka Soukupová
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas adventu, 
ke kterému již tradičně patří hojně navštěvované 
a oblíbené Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem 
doprovázené kulturním programem. Nově jsme 
uspořádali trhy druhý adventní víkend, a to v ter-
mínu 4.- 6. prosince 2015 na všech třech nádvořích 
strakonického hradu. Zajištění prodejních trhů 
a celého kulturního programu bylo poprvé celé 
v režii Muzea středního Pootaví s výpomocí skupin 
historického šermu Markýz a Vendeta. Novinkou 
také byly tvořivé dílničky pro děti v prostorách tzv. 
Vojtěšky. Po celou dobu konání trhů byla možnost 
navštívit výstavy. V kapitulní síni vánoční výstavu 
Nejkrásnější dárek doplněnou již tradičně pohyb-
livým betlémem pana malého a v Zámecké galerii 
výstavu pořádanou Spolkem přátel muzea s ná-
zvem Zvonečkem to začíná, zvonečkem to končí. 
Celý adventní víkend a začátek trhů zahájili trubači 
ZUŠ Strakonice a poté následovala vystoupení pě-

veckých sborů místních i přespolních základních 
škol. Také jako vždy byly otevřeny pekelné brány 
a byl pozván a očekáván příchod svatého Mikulá-
še, který se dostavil v doprovodu anděla a malých 
pekelníků a tím zpestřil sobotní podvečer. Mikuláš 
byl přivítán hojným počtem malých i velkých ná-
vštěvníků. Pro nejmenší návštěvníky měl připra-
venou mikulášskou nadílku. Za zmínku také určitě 
stojí, že na trzích byl představen pivní vánoční spe-
ciál, kterému požehnal pan administrátor Roman 
Dvořák. Po celou dobu konání trhů bylo možné za-
koupit si drobné dárečky, vánoční dekorace, jmelí, 
adventní věnce, formičky, dřevořezby, keramiku, 
svíčky a kromě toho sledovat umění řemeslníků 
a nelehkou práci uměleckých kovářů nebo zkusit si 
vyrobit např. malou svíčku, přívěsek na krk. K celé 
vánoční pohodě a navození vánoční atmosféry při-
spěla vůně svařáku, medoviny a nechyběla mož-
nost ochutnání tradičního trdelníku, pražených 
mandlí a oříšků, sýrů, klobás a jiných voňavých lá-
kadel, kterým málokdo odolal.

Novinky ve vodním mlýně v Hoslovicích 
I v programové nabídce akcí vodního mlýna se 
opět objevily dvě novinky. V tomto roce jsme při-
dali dvě akce navíc, celkem tedy deset akcí a právě 
jedna z nich byla úplnou novinkou. 
Novou akci Den mlynářů jsme uvedli na podzim 5. 
září a vedlo nás k tomu hlavně výročí 10 let od za-
koupení mlýna. Pro návštěvníky jsme připravili 
ukázky mletí mouky. A to na kamenném mlýnku 
či válečném mlýnku značky Škoda. Nechybělo ani 
určování nejrůznějších druhů mouky. Připraveny 
byly také ochutnávky tradičních pokrmů. Přímo 
na místě byl přítomen caletník, který připravoval 
sladké pečivo a hospodyně ve mlýně pekly vdolky 

na drátě. V rámci programu jsme připravili i folk-
lórní vystoupení Pošumavské dudácké muziky 
a dětí a mládeže z Čestic a okolí. Ti všichni zatančili 
a zazpívali speciálně připravený cyklus s názvem 
Od zrna ke chlebu. Ty nejmenší zabavilo Pohádko-
vé divadlo TETY TEREZY s Malovanou pohádkou 
o rakovi a kmotře lišce. A také tradiční tvořivé díl-
ničky, kde si děti z mouky vyrobily roztomilé míč-
ky. Nechyběly tradičně ani chůdy, házení míčků, 
dojení dřevěného modelu kozy a házení kroužků. 
Nejnavštívenější akcí se pak stal Den řemesel 19. 
září a Podzim na vsi s ukázkou a ochutnávkou zabi-
jačkových dobrot na konci sezony 31. října. 
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Edukační činnost
Mgr. Kateřina Prokopcová
V loňském roce jsem připravila několik tvořivých 
dílen a edukačních programů pro mateřské a zá-
kladní školy. Příprava jednotlivých témat na díl-
ničky musela být zaměřena přiměřeně k věku dětí 
tak, aby sami zvládly výrobu. První tvořivé dílny 
jsem připravila v březnu k velikonoční výstavě. 
Tvořivých dílen se zúčastnilo 525 dětí. Pro děti byla 
připravená ukázka pletení pomlázky a malování 
vajíček voskem. Při samotném tvoření si děti z ma-
teřských škol ozdobily plastové vajíčko netradiční 
technikou. Měly připravené vyřezané motivy, kte-
ré na vajíčko lepily. Mladší děti ze základních škol 
pracovaly s polystyrenovými vajíčky a špendlíky, 
které s motivy napichovaly na vajíčka. Starší děti 
měly možnost vyzkoušet si techniku malování vos-
kem na vajíčko, na které si potom vytvořily papíro-
vou slepičku.
Při zahájení sezóny byla připravena ve výstavních 
prostorách hradu výstava k druhé světové válce 
pod názvem Kapitoly z války 1939 - 1945. K této vý-
stavě jsem měla připravený edukační program pro 
žáky 8. a 9. tříd základních škol. Edukační program 
navštívilo 366 žáků. Žáci se nejdříve dozvěděli in-
formace o módě a uniformách 40. let 20. století. 
Mohli si vyzkoušet papírové makety dámských 

šatů, aby viděli, co by v té době museli oblékat. 
Všichni žáci dostali společný úkol. Přiřazovali uni-
formy k jednotlivým státům a určovali znaky, kte-
ré k uniformám patří. Dále se dozvěděli o odboji, 
osvobození a holocaustu ve Strakonicích. Žáci 
shlédli dokument Statečný kněz, při kterém museli 
dávat pozor a správné odpovědi zapisovat do při-
praveného pracovního listu. Po skončení doku-
mentu jsme společně pracovní listy zkontrolovali 
a žáci si je odnesli s sebou. 
Na konci prázdnin byla připravená krásná výstava, 
která se všem líbila, nejen nejmenším návštěvní-
kům, ale i návštěvníkům z řad dospělých. Výstava 
se nazývala Pohádková země Vítězslavy Klimto-
vé. Tvořivých dílen se zúčastnilo po dobu trvání 
výstavy 609 dětí. Děti si vytvořily podle své fan-
tazie vlastní strašidlo, vílu nebo nějakého skřítka. 
Na tělo postavičky měly děti nachystanou mode-
línu z mouky, která je velmi zaujala. Na dozdobe-
ní postavičky měly nasbírané přírodní materiály, 
např. šišky, kamínky, listí, atd.
Během roku jsem připravovala edukační program 
pod názvem Gotika hravě v hlavě. Program, kte-
rý je určen žákům 1. stupně (4. třída) a 2. stupně 
(7. třída) základních škol netradiční formou výuky 
(práce ve skupinách a využívání speciálních pomů-
cek), byl vytvořen na základě konzultace s peda-
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gogy a je zaměřen na regionální historii s využitím 
původních středověkých a architektonických prv-
ků dodnes dochovaných na strakonickém hradě. 
Pásmem provádí dobově ustrojená hradní paní se 
svou služebnou. Edukační program byl vyzkoušen 
na jedné třídě z 1. stupně a na jedné třídě z 2. stup-
ně základních škol. Měla jsem možnost vidět, jaké 
věci je třeba ještě v realizaci programu upravit. 
Spuštění programu bude na jaře 2016.

Poslední tvořivé dílny byly připravené k vánoční 
výstavě nazvané Nejkrásnější dárek. Vánoční díl-

ničky probíhaly po celou dobu vánoční výstavy 
a navštívilo je 628 dětí. Děti měly možnost výbě-
ru, jestli si vyrobí sněžítko nebo si vytvoří nějakou 
hračku z dřevěných kousků. Větší počet dětí vyrá-
běl sněžítko. Každý si na konci dílen zabalil svůj vý-
robek do dárkové taštičky a převázal mašlí. Když 
jsme měli výrobky hotové, každý si mohl vytvořit 
přání, co by chtěl dostat od Ježíška. Přáníčka jsme 
zabalili do balíčku a pověsili je na vytvořený věnec 
ze stromků kolem studny na nádvoří. 

Marketingové aktivity
Ing. Ludmila Koštová 
Marketingový plán na rok 2015 byl postaven 
ve stejném rozsahu jako v předchozím roce a byl 
beze zbytku naplněn. 
Nově se naším významným mediálním partnerem 
stala Jihočeská televize, která nám odvysílala po-
zvánky na nejvýznamnější akce, které jsme podpo-
řili vydáváním tiskových zpráv. Díky tomu se řada 
z nich těšila zájmu celostátních médií.
Po dobrých zkušenostech jsme pokračovali v le-
tákovém servisu – vydávání a masové distribuci 
jednoduchých DL tiskovin se základní nabídkou 
aktivit na hradě i na mlýně, nově též v jazykových 
mutacích v němčině a angličtině a společným letá-
kem se ZOO Hluboká. K distribuci v Praze, ve sta-
nicích metra, ve středních, západních a jižních Če-
chách jsme využili již tradičně místa společnosti 
ADJUST Art. Naše letáky se též objevily na pultech 
informačních center CzechTourism v Praze, byly 
distribuovány prostřednictvím Jihočeské centrály 
cestovního ruchu a také našimi pracovníky do re-
kreačních a turistických zařízení na Strakonicku 
a v šumavském Podlesí. 

Kampaň „NAVŠTIVTE VODNÍ MLÝN, zážitek pro 
celou rodinu“, která byla zahájena květnovou tis-
kovou konferencí v Informačním centru agentury 
CzechTourism na Staroměstském náměstí, zahr-
novala dále billboardy v Praze a Jihočeském kraji, 
prezentační panely umístěné v ZOO Hluboká a DL 
letáky s volnou vstupenkou na mlýn. 
K pozvánkám na naše akce jsme pravidelně vyu-
žívali bezplatnou inzerci u našeho hlavního me-
diálního partnera, turistického magazínu KAM 
po Česku, a to jak v jeho měsíčním periodiku 
KAM po Česku, tak v jeho speciálech KAM, v Praž-
ském kulturním přehledu a prostor jsme dostali 
i na www.infokam.cz.
Nové propagační tiskoviny – skládačky Vodní mlýn 
Hoslovice, Die Wassermühle Hoslovice, Zvykoslo-
ví a Johanitská komenda jsme představili hned 
na začátku roku na veletrhu Holiday World v Praze 
a později i na jihočeském KOMPASU.
Zvýšenou pozornost jsme věnovali zveřejňování 
informací o aktuálním dění v muzeu na www.mu-
zeum-st.cz a na našem facebooku.
K velké radosti nás všech byl Vodní mlýn Hoslovi-
ce vyhlášen v listopadu v Plzni vítězem celostátní 
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soutěže Destinace CZe 2015, v kategorii Po Česku 
za tradicemi. 
Všechny zmíněné aktivity, doplněné o každodenní 
drobnou práci v oblasti propagace a marketingu, 
přispěly také svým dílem k překročení počtu 60 tis. 
návštěvníků za rok 2015. 
 

Projekt přeshraniční spolupráce
Ing. Ludmila Koštová 
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3, Česká re-
publika – Bavorsko 2007 – 2013

Projekt č. 248 - Muzeum mlýnů
Projekt, který se realizoval od 1. 3. 2013 do 28. 2. 
2015, byl z naší strany ukončen předložením závě-
rečné zprávy k 30. 3. 2015. V tomto projektu jsme 
byli partnerem spolku Förderverein zur Erhaltung 
der Burgruine und Heimatpfl ege Haibach. Všechny 
aktivity projektu byly z naší strany splněny. Kromě 
dvou seminářů a šesti společných akcí na mlýně 
v Hoslovicích i v Haibachu se dále realizovala z naší 
strany poradenská činnost v oboru sekernictví při 
výrobě a osazení palečního kola na mlýně v Haiba-
chu a úspěšně byla dokončena také konzervace 
a odborná úprava sedmi kusů sbírkových předmě-
tů, které jsou vystaveny v interiérech na hoslovic-
kém mlýně. Vydaný společný dvojjazyčný propa-
gační materiál, zaměřený na mlynářskou historii 
obou lokalit, přispívá ke vzájemné propagaci.
Slavnostní otevření nově postaveného mlýna 
v Haibachu, původně plánované na květen, bylo 
přeloženo až na rok 2016. 
Celkově byly našemu muzeu z evropských fondů 
proplaceny uznatelné výdaje ve výši 9 861,51 eur. 
Projekt byl předfi nancován a kofi nancován Jiho-
českým krajem. 

Projekt č. 157 – Společná prezentace starého mly-
nářství na Šumavě a v Bavorském lese 
Projekt, jehož hlavní výstupem bylo vybudová-
ní budovy technického zázemí na vodním mlýně 
v Hoslovicích, byl ukončen k 31. 12. 2012. Třetí rok 
udržitelnosti a spolupráce s bavorským partner-
ským skanzenem ve Finsterau naplňoval nadá-
le hlavní cíle projektu. Nově postavená budova 
u mlýna nabídla v sezoně 2015 služby a zázemí 
téměř 18 tis. spokojených návštěvníků. Realizova-
ly se osobní návštěvy partnerů, ukázky řemesel 
na akcích Sekáč Podlesí a Steckerlfi sh, logo part-
nerského muzea Freilichtmusea Finsterau a infor-
mace o udržitelnosti projektu jsou formou tisko-
vých zpráv a fotodokumentace z akcí pravidelně 

zveřejňovány na našem webu. V příjemné, obou-
stranně prospěšné spolupráci budeme rádi pokra-
čovat i v roce 2016.

Výstavní činnost
Věra Řáhová, DiS.
V roce 2015 jsme uspořádali celkem 14 výstav - 
z toho 3 v hradním paláci, 4 v kapitulní síni a 7 v Zá-
mecké galerii. Sezóna se podařila dle očekávání. 
Hlavní výstavy: 2. světová válka v hradním paláci, 
Pohádková země v kapitulní síni, Hračky v Zámec-
ké galerii. 

Začínali jsme jako tradičně Zámeckou galerií, kte-
rou otevřela již v lednu výstava pod názvem Světlo 
Benátek. Zde byly k vidění obrazy Radka Hejtmán-
ka a mistrů ze sbírky Muzea středního Pootaví. 
Po této výstavě následovala v březnu výstava pod 
názvem Dýmky, fajfk y, tabáček - výstava našeho 
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dlouholetého zaměstnance pana Milana Kosa. 
Mohli jsme vidět zajímavé exponáty vypůjčené ze 
soukromých sbírek a ze sbírek jiných muzeí a pře-
číst si různé zajímavosti k danému tématu. 
Následovalo otevření kapitulní síně, a to veliko-
noční výstavou Veselé Velikonoce. Byla pojata tra-
dičně – návštěvníci se mohli dozvědět vše od doby 
půstu, tradici pletení pomlázky, malování kraslic, 
pálení Jidáše, až po stavení máje. Z exponátů moh-
li vidět Ježíše na oslátku, Madonu, různé kříže, ma-
lovaná vajíčka (kraslice), pomlázky, formy na pe-
čení beránků a scénku vesnice s koledníky.

Po velikonoční výstavě nás v dubnu čekalo to hlav-
ní. Zahájení sezóny na hradě. Zahájili jsme ji výsta-
vou Kapitoly z války. Tato výstava si vyžádala veliké 
přípravy. Některé exponáty jsme měli vypůjčené 
z Vojenského historického ústavu v Praze. Výstava 
byla rozdělena do několika oblastí týkajících se 2. 
světové války a Strakonicka - odboj, osvobození 
a holocaust, totální nasazení, transport smrti v Ka-
tovicích, móda 40. let 20. století. Během výstavy 
návštěvníci mohli shlédnout fi lm Transport smrti, 
který natočili dobrovolníci z Katovic. Film byl puš-
těný ve smyčce po celou dobu výstavy. 

Kapitoly z války
Mgr. Blanka Jirsová
Hlavní sezónu zahájilo muzeum výstavou věno-
vanou 70. výročí konce druhé světové války. Zají-
mavý doprovodný program a grafi cké zpracování 
spolu s dobovými fotografi emi, portréty předsta-
vitelů tehdejší politické scény a jejich výroky měly 
přenést návštěvníka do tíživé doby naší minulosti. 
První část výstavy se zaměřila na odbojovou čin-
nost a osvobození v Strakonicích. Další část se 

věnovala tématům židovské otázky, totálnímu 
nasazení a příběhu transportu smrti v Katovicích. 
Oddechovou zónu vytvořila na výstavě přehlídka 
módy 40. let 20. století. 
Jednotlivé odbojové organizace a jejich zástupci 
byly představeni prostřednictvím dobových foto-
grafi í a dokumentů. Radost z prvních dnů osvo-
bození připomněla scénka s velkoformátovými 
fotografi emi a trojrozměrnými „upomínkovými“ 
předměty. S tématem nucených prací a historií 
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Židovské náboženské obce s přesahem do pří-
tomnosti seznámily návštěvníky textové panely, 
kopie dobových dokumentů a dobové fotografi e 
bývalého židovského ghetta, textilních továren 
a synagogy. K nahlédnutí byly k dispozici i sezna-
my zaměstnanců ČZ Strakonice, kteří byli posláni 
na nucené práce do říše. Tvůrci výstavy nezapo-
mněli ani na projekt Zmizelí sousedé na Strakonic-
ku. Příběh transportu smrti v Katovicích a osudy 
odbojové skupiny ÚVOD na Strakonicku přiblížila 
nejen žákům ZŠ, ale i široké veřejnosti upoutávka 
na vznikající dokument věnovaný transportu smrti 
v Katovicích a sestřih fi lmu Milana Kazdy Stateč-
ný kněz, jeho vznik podpořil v roce 2001 Nadační 
fond paměti národa se sídlem v Katovicích na Stra-
konicku.

Na výstavu navázaly doprovodné programy pořá-
dané v rámci cyklu odborných přednášek muzea. 
Jedním z nich se stalo promítání dokumentárního 
fi lmu o osudech vězňů z transportu napadeného 
20. 4. 1945 hloubkaři na katovickém nádraží. Na re-
alizaci fi lmu se podílel Martin Mazuch, Jan Řehoř, 
Jindřiška Koláříková, Lucie Koláříková a Rally Fans 
Katovice o. s., městys Katovice, komunitní nadace 
KONABO. Pro žáky ZŠ a SŠ i zájemce z řad veřej-
nosti byla realizována přednáška Mgr. Pavla Se-
kyrky Th.D., koordinátora studentského projektu 
Zmizelí sousedé na Strakonicku, který hovořil o vý-
stavbě mašinérie smrti, o nepojmenovaném rasis-
mu uvnitř nás samých a o strakonických zmizelých 
sousedech.

Přednášková činnost
Ludmila Viánková
V roce 2015 připravilo muzeum pro veřejnost v rám-
ci cyklu odborných přednášek příspěvky k význam-
ným celorepublikovým výročím. V uplynulém roce 
to bylo především 600 let od upálení Mistra Jana 
Husa a 70 let od konce druhé světové války. Podzim 
byl věnován významnému regionálnímu výročí 20 
let od prohlášení strakonického hradu za národní 
kulturní památku. 
V dubnu, květnu a červnu se konaly přednášky 
věnované husitství a válce. Přednášejícími byli Fi-
lip Michael Štojdl a Vladimír Šindelář (husitství) 
a Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D a Martin Mazuch a Jan 
Řehoř (holokaust, 2. světová válka). V říjnu to byly 
přednášky Vladimíra Červenky a Doc. Ing. Arch. Ji-
řího Kupky, Ph.D., věnované strakonickému hradu.
Někteří z pracovníků muzea opět v průběhu roku 
přednášeli v Domovech seniorů v Lidické a Rybniční 
ulici a v Centru pro zdravotně postižené ve Strako-
nicích. 
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Oprava arkýřů hradní věže Jelenka

V dubnu byla zahájena oprava arkýřů hradní věže 
Jelenka, kterou na základě výběrového řízení pro-
vedla spol. s r.o. VERTIGO Písek. Nutnost této opra-
vy byla vyvolána hrozbou budoucí totální havárie 
především u západního arkýře a jeho štítového 
zakončení, namáhaného klimatickými podmínka-
mi. Jednalo se o udržovací práce, při kterých bylo 
nutné zrevidovat, odbourat provizorní dozdívky 
a lokálně přezdít štítové zakončení, opravit omítky 
a natřít celé plochy, opravit spárovou maltu zdiva 
a odstranit další běžné stavební poruchy. Kamenné 
krakorce a okenní ostění bylo očištěno, spáry za-
tmeleny a zakonzervovány. Provedena byla rovněž 
oprava zastřešení arkýřů, doplnění stávající krytiny 
a prohlídka krovu včetně zajištění naimpregnování. 
Součástí byla i repase stávajících okenních výplní 
včetně vitráží a provedení krycího rámu se sítí proti 
vletu ptáků. 

Všechny práce byly provedeny v plánovaném roz-
sahu a kvalitě, v souladu se zájmy památkové péče 
a vydaným závazným stanoviskem Odboru kultury 
a památkové péče KÚ Jihočeského kraje a vyžádaly 
si celkovou částku 592 317 Kč. Tato akce byla pod-
pořena z Grantového programu JČ kraje ve výši Kč 
320 000 Kč. 

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
v měsíci dubnu byla stavba bez připomínek převza-
ta až 5. 6. 2015. 

Údržba kamenné dlažby v ambitu

Stav kamenné dlažby v ambitu, který je součástí 
prohlídkového okruhu, ohrožoval zdraví návštěvní-
ků. Kameny byly na mnoha místech uvolněné a spá-
ry vydrolené. Proto bylo nutné přistoupit k lokální 
údržbě, která obsahovala očištění a odstranění 
hliněného zásypu mezi dlažebními kameny lokál-
ně poškozených míst, doplnění shodného kamene 
dlažby, spárování vápennou omítkou, barevné při-
způsobení stávajícímu spárování, očištění lokálně 
obnovených míst a sjednocení barevného odstínu 
nového spárování.

Práce provedl v průběhu června akad. sochař a re-
staurátor Mgr. Jaroslav Fuka v souladu se závazným 
stanoviskem Odboru kultury a památkové péče KÚ 
Jihočeského kraje za cenu 28 370 Kč. 

5| CO JSME OPRAVILI
Ing. Ludmila Koštová
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Jižní Čechy husitské
Mgr. Blanka Jirsová

V roce 2015 připomnělo muzeum řadou svých akcí 
významné výročí 600 let od upálení Mistra Jana 
Husa. Velký zájem vzbudila nejen Husitská muzejní 
noc, ale i tematicky zaměřené výstavy a přednášky. 
Všechny akce byly realizovány za fi nanční podpory 
Jihočeského kraje v rámci projektu Jižní Čechy hu-
sitské. 

Nový okruh návštěvníků muzejních akcí si získala vý-
stava Žár pravdy nezhasí realizovaná ve spolupráci 
s galerií ArtWall Strakonice ve veřejném prostoru 
v Želivského ulici v blízkosti středních a základních 
škol. Prostřednictvím komiksu Bc. Elišky Šveco-
vé a Mgr. Nely Vadlejchové byly přiblíženy nejen 
zásadní okamžiky života Mistra Jana Husa a jeho 

odkaz a symbolika boje za pravdu, ale i historie Hu-
sova pomníku, jehož torzo se nachází v městském 
parku. Během slavnostní vernisáže velmi poutavě 
vyprávěl o historii pomníku Doc. Ing. arch. Jiří Kup-
ka. Další zdařile pojatý komiks o Husově životě byl 
v letních měsících vystaven v ambitu strakonického 
hradu spolu s putovní výstavou Městské knihovny 
Prachatice nazvanou Literární a historický odkaz 
Mistra Jana Husa. Muzeum tak přiblížilo Husův ži-
vot nejmladším návštěvníkům výstavy Pohádkové 
země V. Klimtové. V průběhu roku byl komiks dále 
vystaven v prostorách Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické ve Volyni a ve vstupní hale Šmi-
dingerovy knihovny. Návštěvníkům stálé expozice 
muzea připomněly významné výročí pohledy ze 
sbírky Jaroslava Bouška. 

Mnohé zájemce o odbornou přednáškovou čin-
nost přilákala přednáška Vladimíra Šindeláře, ředi-
tele Milevského muzea, věnovaná slavné jihočeské 
bitvě husitů, která se odehrála u Sudoměře. Autor 
knihy Po bitevních polích jižních Čech posluchačům 
prozradil, čím husité obohatili dobové válečnictví. 
Přednáška Filipa Michaela Štojdla, biskupa Plzeňské 
diecéze Církve československé husitské, se soustře-
dila na osobu Mistra Jana Husa z pohledu součas-
ných teologů a historiků (Zdeňka Davida, Martina 
Chadimy). 

6| STŘÍPKY Z MUZEA
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Spolek přátel Muzea středního Pootaví Strakonice

Mgr. Blanka Jirsová

V roce 2015 proběhlo v červnu další setkání Spolku 
přátel Muzea středního Pootaví Strakonice. V rámci 
letního posezení jsme si připomněli významné výro-
čí 20 let od prohlášení strakonického hradu za Ná-
rodní kulturní památku. Vedení muzea seznámilo 
své přátele se záměrem odkupu bývalé johanitské 
komendy a s plánem rozsáhlé rekonstrukce stáva-
jící expozice a budování expozice nové. Při setkání 
jsme hovořili zejména o expozici zaměřené na vý-
robu a historii ČZ. Zároveň bylo dohodnuto téma 
vánoční výstavy spolku a byla přislíbena výstava 
autorských fotografi í Jiřímu Egermaierovi v průbě-
hu roku 2016. Vánoční výstava nazvaná „Zvoneč-
kem to začíná, zvonečkem to končí“ se tentokrát 
inspirovala sbírkou zvonků Ludmily Urbanové. Ná-
vštěvníkům Zámecké galerie přiblížila zájmy a záliby 
členů spolku. Vedle zvonků vyrobených z různých 
materiálů, které se dostaly do rukou paní Ludmily 
Urbanové jako milé dárky či jako vzpomínky z cest, 
byla na výstavě představena část sbírky minimodelů 
vláčků pana Pavla Malého. Vánoční náladu dokresli-
ly zimní scenérie kostelních věží a zimní radovánky 
v podání fotografi í Jiřího Egermaiera. Fotografi e 
Františka Zemena nabídly procházku zimní krajinou 
kolem Strakonic. 



37 |



| 38
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015





www.muzeum-strakonice.cz

Navštiva doporuč!


