
Výroční 
zpráva 

za rok 2016





Muzeum středního Pootaví Strakonice
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Odpovědný redaktor: PhDr. Ivana Říhová

Redakce: Ludmila Vilánková

Sazba, grafická úprava a realizace: 

Foto: Marie Kotlíková, Vlastimil Král, Lucie Kupcová,  
Kateřina Prokopcová, Nela Korbelová, Ludmila Vilánková, 
Václav Zahrádka

Vydalo Muzeum středního Pootaví Strakonice v roce 2017.
Účelový tisk pro muzea, spolupracovníky a přátele muzea ve Strakonicích.

ISBN 978-80-905572-4-6

3 |



| 4
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016



5 |

OBSAH

1| Úvodní slovo ............................................................................................ 7

 Personální obsazení ......................................................................................... 9

2| Oddělení provozně ekonomické ............................................................11

 Rozpočet a hospodaření..................................................................................11 

 Správa majetku, investiční činnost ................................................................. 14

 Bezpečnost práce ........................................................................................... 15

 Mlýn Hoslovice ................................................................................................ 15

3| Oddělení odborných pracovníků ..........................................................16

 Sbírkotvorná činnost ......................................................................................16

 Museion ........................................................................................................... 17

 Muzejní knihovna ............................................................................................19

 Archeologie .....................................................................................................19

 Etnografie ........................................................................................................22

 Výtvarné umění, dudácká sbírka, filmový archiv .......................................... 24

 Předměty měsíce ........................................................................................... 26

4| Oddělení programu a propagace ........................................................ 28

 Přehled akcí, návštěvnost .............................................................................. 28

 Výběr z akcí ......................................................................................................32

 Edukační činnost .............................................................................................35

 Marketingové aktivity .................................................................................... 36

 Projekt přeshraniční spolupráce ....................................................................37

 Výstavní činnost ..............................................................................................37

 Přednášková činnost ...................................................................................... 40

5| Střípky z muzea ......................................................................................41



| 6
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016



7 |

Rok 2016 byl pro strakonické muzeum ve zname-
ní dvou velkých dlouhodobých úkolů, jejichž napl-
ňování bylo zahájeno již v předchozím roce.

Náš zřizovatel odsouhlasil návrh muzea využít 
možnost získání finančních prostředků pro re-
alizaci nových expozic z nově vyhlášených ev-
ropských dotačních titulů pro národní kulturní 
památky (IROP). K novým expozicím se přidal 
i záměr celkové stavební rekonstrukce hlavního 
hradního paláce a bývalé komendy maltézského 
řádu. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhoto-
vitele projektové dokumentace. Dne 20. června 
byla podepsána smlouva s vítězem, Ing. arch. 
Tupým, který zpracovával veškeré podklady 
až do fáze prováděcí technické dokumentace 
ke stavbě. 

Souběžně s tím pokračovala práce odborných 
pracovníků na libretech a scénářích pro nové ex-
pozice: 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. Tým odborníků pracoval pod 
vedením dr. Bubna z pražské theologické fakul-
ty. Výsledkem je zajímavý scénář a memorandum 
o spolupráci na jeho realizaci s Velkopřevorstvím 
maltézského řádu v Praze a ambasadorem Malty 
v ČR prof. Godfrey Pirottou.

Výtvarná studie budoucích expozic od Ing. arch. 
Fetterleho a Ing. arch. Čejky ukazuje již alespoň 
v nástinu podobu budoucích expozic.

Celkové náklady na stavební rekonstrukci a nové 
expozice jsou vyčísleny na cca 120 mil. Kč.

Celý projekt chce muzeum přihlásit v roce 2017 
do IROP, výzvy Revitalizace vybraných památek. 

Druhým dlouhodobým problémem muzea, kte-
rý se podařilo v roce 2016 vyřešit, bylo umístění 
depozitářů. Muzeum získalo od září roku 2015 
do nájmu třípatrovou budovu ve velmi dobrém 
technickém a stavebním stavu a problém uchová-
vání sbírkových předmětů je tím na nějakou dobu 
vyřešen. Po nezbytných technických úpravách za-
čaly již v závěru roku 2015 přípravné práce k pře-
místění cca 33.000 ks sbírkových předmětů. První 
polovina roku byla ve znamení usilovného balení 
a stěhování, do kterého byli zapojeni všichni za-
městnanci. Na čas vyměnili svá pracoviště a počí-
tače za pracovní oděv, rukavice a balicí prostřed-
ky. I díky pomoci pracovníků technických služeb, 
zejména při stěhování těžkého mobiliáře, jsme 
mohli předat bývalý objekt v Husově ulici zpět je-
jímu majiteli, městu Strakonice, již v červnu. 

Mezi stěhováním a pracemi na IROPu probíhala 
také další muzejní sezóna, kterou většina našich 
návštěvníků vnímá prostřednictvím výstav, akcí 
a expozic. Při jejich pořádání jsme v tomto roce 
kladli důraz především na regionální témata 
a v letních měsících na akce pro celou rodinu. Při 
práci s dětmi se opět osvědčila práce edukační-
ho pracovníka. Sezónu jsme uzavřeli uměleckou 
výstavou strakonických rodáků, šedesátníků Kar-
la Bečváře, Jana Samce, a Jiřího Kožíška. Rovněž 
Zámecká galerie byla otevřená pro regionální 
umělce a jejich výtvarné a fotografické práce.

Dostatek času jsme díky stěhování nemohli vě-
novat našemu základnímu úkolu, kterým je péče 
o sbírky a jejich evidence. Dle omezených časo-
vých možností pokračovali správci podsbírek 
v evidenci sbírkových předmětů v evidenčním 
systému MUSEION. Z celkového množství inv. čí-
sel je v programu uloženo 18.515 předmětů (cca 
62%) z celkového množství 29.833 zapsaných 
v centrální evidenci na Ministerstvu kultury ČR. 
Kompletně je v tomto programu uložena pod-

1| ÚVOD
PhDr. Ivana Říhová
ředitelka 
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sbírka archeologie, písemností, výtvarného umě-
ní a tisků. Téměř před dokončením je podsbírka 
fotografií a pohlednic.

V oblasti marketingu a propagace jsme se opět 
zaměřovali na zlepšení služeb pro návštěvníky 
a na aktivity směřujících k podpoře návštěvnosti. 
V roce 2016 dosáhla 55.216 návštěvníků. 

Vysokým procentem se na návštěvnosti podílí 
i nadále vodní mlýn Hoslovice, který má muzeum 
ve své správě. Díky grantovým prostředkům Jiho-
českého kraje jsme mohli rozšířit i nabídku jeho 

víkendových programů. S velkým diváckým ohla-
sem se shledalo představení Konopická na mlýně 
v podání čestického Svazu žen a Pošumavské du-
dácké muziky. 

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 2016 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.

Sponzoři:

Alva Strakonice spol. s r. o.
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.
hs auto Staněk s. r. o.
I. M. RATAJ – PODLAHY, s. r. o.
Jiří Urbánek a synové
Lesy ČR
Strakonická pekárna
Znakon, a. s.
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Personální obsazení muzea v roce 2016

PhDr. Ivana Říhová – ředitelka muzea

Oddělení marketingu a propagace

Ing. Ludmila Koštová – vedoucí oddělení, projektový manager, zástupce ředitele, do 31. 12.
Věra Řáhová, DIS. – grafik, výtvarník, do 31. 8.
Mgr. Jana Ďurčová – grafik, výtvarník, od 1. 10. 
Mgr. Lucie Kupcová – programový a marketingový pracovník, od 25. 3. MD 
Martin Slavík – programový a marketingový pracovník, od 1. 2. do 30. 9.
Mgr. Kateřina Prokopcová – edukační pracovník
Ilona Hraničková – propagační pracovník, od 1. 10.

Oddělení provozně-ekonomické

Věra Trojanová – vedoucí oddělení, ekonom
Bc. Jiří Šatava – správce informačních technologií, do 31. 5.
Miroslava Francová – účetní, referent správy majetku
Radka Soukupová – administrativní a spisový pracovník
Bc. Jan Kuneš – průvodce
Milan Kos – průvodce, výstavní technik, od 10. 4. předčasný starobní důchod

Oddělení odborných pracovníků

Mgr. Blanka Madová – vedoucí oddělení, historik, od 11. 5. MD
Mgr. Marie Kotlíková – etnograf, od 12. 5. vedoucí oddělení
František Lukeš – kurátor sbírkového fondu
Mgr. Vlastimil Král – archeolog 
Ludmila Vilánková – knihovnice, podsbírka fotografií, pohlednic a starých tisků 
Václav Zahrádka – fotograf, výstavní technik
Mgr. Nela Korbelová – konzervátorka, do 31. 7.
Bc. Kateřina Šmídová – dokumentátor, asistent pedagoga
Mgr. Michaela Mikešová – historik od 1. 9. 

Pracoviště provozní (pod vedením ředitelky)

Ing. Jiří Král – řidič, údržbář 
Zdeněk Peterka – provozní pracovník, od 1. 12. 
František Vávra – správce budovy depozitářů, od 1. 12.

Mlýn Hoslovice

Jaroslav Janout – správce areálu Hoslovice
Ing. Miloslav Landa – průvodce, pokladní, od 1. 5.

Na veřejně prospěšné práce byli v MSP v roce 2015 zaměstnáni:

Ing. Miloslav Landa, do 30. 4.
Ilona Hraničková, od 1. 4. do 30. 9.
Zdeněk Peterka, od 1. 4. do 30. 11.
František Vávra, od 1. 4. do 30. 11.
Martin Lenc, od 1. 7. do 31. 12.

Na zajištění provozu mlýna v Hoslovicích a expozic hradu, kapitulní síně a Zámecké galerie bylo v sezó-
ně 2016 využito i služeb brigádníků, kteří byli v muzeu zaměstnáni na dohody o pracovní činnosti.



| 10
Muzeum středního Pootaví Strakonice

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016



11 |

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Věra Trojanová

Hospodářský výsledek

HV dle schváleného roz-
počtu na rok 2016 0

Skutečně dosažený HV 
k 31.12.2016 - ztráta -83 382,03

Rozdíl - ztráta -83 382,03

Organizace hospodařila s příspěvkem na pro-
voz ve výši 11 mil. Kč. I přes navýšení provozních 
prostředků ze strany zřizovatele v průběhu roku 
o 800 tis. Kč bylo dosaženo záporného výsledku 
hospodaření (ztráty) ve výši 83 383,03 Kč. 

Příčinou dosažení nepříznivého výsledku hospo-
daření spatřujeme zejména v nárůstu nákladů 
na obnovu a správu pronajatého objektu nových 
depozitářů, nárůst záloh na energie v daném ob-
jektu a rovněž i v prostorách bývalého církevního 
majetku (viz. rozbor nákladových položek dále).

Ztráta bude pokryta z rezervního fondu (FR tvo-
řeného ze zlepšeného HV za předchozí léta), se 
souhlasem zřizovatele.

Rezervní fond (413) -83 382,03

Průměrný plat rozpočtovaný: před úpravou a navýšení limitu na platy: 21 970,- Kč 
Průměrný plat skutečnost 2016: 21 747- Kč (vč. VPP – Úřad práce)
S přihlédnutím k ukončení PP na dobu určitou, čerpání MD a nově obsazených a navýšení 4 míst na VPP, 
byl v roce 2016 průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách 24 oproti schválenému rozpočtova-
nému počtu 22 osob. 
Na základě žádosti byl rozpočtovou změnou navýšen limit na platy o 520 tis. Kč, tj. cca částku ve výši 
příspěvků od ÚP Strakonice (skutečně poskytnuto ÚP Strakonice 564 828,- Kč).

2| ODDĚLENÍ PROVOZNĚ 
EKONOMICKÉ

Zaměstnanci, osobní náklady a průměrný plat. (v Kč)
ukazatel Limit v Kč Čerpáno v Kč rozdíl
Prostředky na platy 6 320 000 6 263 374 -56 626
OON 400 000 392 953  -7 047
OON – IROP obnova NKP 0 9000 + 9000

Účelové dotace

Název Poskytnuto /zdroj Celkové  
náklady v Kč

Podíl hrazený 
z provozních 

prostředků

Vyúčtováno 
do 31.12.2016

Investiční dotace  
(2 000 000,-)

KÚ České Budějovice 1 089 000,- 0 Převod do roku 
2017 (911 000,-)

Život na mlýně KÚ České Budějovice 65 411,60 35 411,60 ano
Restaurování cechovních 
pokladem

KÚ České Budějovice 61 667,- 31 667,- ano

Karel IV. KÚ České Budějovice 79 498,- 49 498,- ano
Rest. zeměděl. strojů Ministerstvo zemědělství ČR 215 000,- 64 500,- ano 
Spejbl, Hurvínek MÚ Strakonice 9 000,- 9 000,- ano
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Tvorba a užití peněžních fondů

FKSP

Tvorba fondu byla zajištěna pouze základním přídělem ve výši 1,5 % objemu hrubých platů, tj. ve výši 
93 638,85 Kč, jiné příjmy fondu nebyly.

Podle platné směrnice bylo použito 64 999,- Kč jako příspěvek na stravování zaměstnanců, 12 417- Kč 
k rekreaci, kulturnímu a tělovýchovnému užití a 6 800,- Kč jako dary k životním výročím.

Rezervní fond

Do rezervního fondu byla přidělena částka ze zlepšeného HV r. 2015 2 144,72 Kč.

Další příjem činil účelový peněžní dar ve výši 4 000,-- (Hoslovice).

Žádné jiné pohyby na rezervním fondu v roce 2016 nebyly zaznamenány.

Investiční fond

Investiční fond byl v roce 2016 tvořen odpisy DHM ve výši 553 760,- Kč, použito na financování investič-
ních výdajů 184 882,50,- Kč (financování EZS EPS v nových depozitářích).

911 000,- Kč – investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele zůstává k čerpání v roce 2017 – investiční dota-
ce, projekt IROP – obnova NKP Strakonice.

Fond odměn

Stav fondu odměn zůstává beze změn, nebyl čerpán.

VYBRANÉ UKAZATELE A DOPLŇKOVÉ ÚDAJE – ROK 2016

řádek ukazatel Rozpočet 
schválený 2016

Upravený  
rozpočet 2016

skutečnost 
2016

1 NÁKLADY CELKEM 12 772,00 15 613,00 14 428,00

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 800,00 920,00 618,00
3 Spotřeba energie (účet 502) 800,00 800,00 903,00
4 Prodané zboží (účet 504) 350,00 350,00 237,00
5 Opravy a udržování (účet 511) 1 298,00 1 478,00 773,00
6 Cestovné (účet 512) 80,00 80,00 93,00
7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 30,00 30,00 27,00
8 Ostatní služby (účet 518) 1 908,00 2 008,00 1 903,00

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

v tom:
6 400,00 6 720,00 6 665,00

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 5 800,00 6 320,00 6 263,00
11 OON (AÚ k účtu 521) 600,00 400,00 402,00
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12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 2 205,00 2 285,00 2 215,00
13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 20,00 20,00 18,00
14 Zákonné sociální náklady účet 527) 78,00 78,00 231,00
15 Jiné sociální náklady (účet 528) 20,00 20,00 30,00
16 Daně a poplatky (sk. 53)
17 Ostatní náklady (sk. 54) 7,00
18 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 624,00 624,00 554,00

19 Náklady z drobného dlouhodobého majet-
ku (účet 558) 200,00 200,00 152,00

20 Daň z příjmů (sk. 59)
21 Ostatní náklady jinde neuvedené 2,00

22 VÝNOSY CELKEM 14 813,00 15 613,00 14 345,00

23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)
24 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 1 250,00 1 250,00 1 203,00
25 Výnosy z pronájmu (účet 603) 20,00 20,00 37,00
26 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 400,00 400,00 303,00

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

28 Čerpání fondů (účet 648) 1 600,00 1 600,00 0,00
29 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 2,00 2,00 0,00
30 Finanční výnosy (sk. 66) 0,00 0,00 0,00

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

11 541,00 12 341,00 12 802,00

32 příspěvek na provoz od zřizovatele  
(AÚ k účtu 672) 11 000,00 11 800,00 11 800,00

33 dotace ze státního rozpočtu  
(AÚ k účtu 672) 360,00 360,00 821,00

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

Doplňkové údaje:
37 Investiční dotace od zřizovatele 2 000,00 2 000,00 2 000,00
38 Použití investičního fondu 700,00 700,00 0,00
39 Použití rezervního fondu 800,00 800,00 0,00
40 Použití fondu odměn 100,00 100,00 0,00
41 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 22,00 25,00 24,00

42 Průměrný měsíční plat v Kč 21 970 21 067 21 747
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Správa majetku, investiční činnost
Pořízení EZS (nové depozitáře) – viz čerpání in-
vestičního fondu.

K 30. 6. 2016 byly vyklizeny a vráceny bývalé de-
pozitáře v ul. Husova MÚ Strakonice, pokračova-
lo se v úpravách prostor nových depozitářů – vy-
číslení nákladů viz oblast nákladů.

Na pracovišti Hoslovice proběhly drobné opravy 
a oprava doškové střechy v souladu se souhla-
sem NPÚ, pracoviště České Budějovice.

NKP hrad Strakonice v roce 2016 bez větších 
a akutních oprav, pouze zpevnění a odstranění 
zatékání ze střechy po vydatných deštích.

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 zboží vlastního a nakoupené-
ho odpovídal konečnému stavu v účetnictví. Ko-
misní prodeje byly vyúčtovány do konce roku 2016 
s tím, že závazky vůči dodavatelům byly mimo jedi-
ného případu uhrazeny do 31. 12. 2016.

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

Stav pohledávek a závazků 
K 31.12.2016 organizace evidovala jedinou pohle-
dávku do doby splatnosti ve výši 6 500,- Kč.

Závazky z dodavatelských vztahů jsou všechny 
rovněž do doby splatnosti. Jedná se zejména 
o platby s UZP k 31. 12. 2016, především dodávky 
služeb běžného typu (telefony, úklid, vyrovnání 
předplatného).

Významné položky nákladů a výnosů 
Globálně došlo ke zvýšení nákladů a mírnému 
poklesu výnosů z některých činností v porovnání 
s rokem 2015, což se negativně projevilo na vý-
sledku hospodaření. 

U nákladů na energie došlo k celkovému nárůstu 
cca o 325 tis. Kč. Tento stav ovlivnil především sou-
běh nákladů na oba depozitáře. V ulici Husova, kdy 
k ukončení smlouvy ke dni 30. 6. 2016 byly vyúčto-
vány veškeré náklady a souběžně celoročně v no-
vých depozitárních prostorách (bývalá OVS). 

Určitou částku rovněž představují placené zálohy 
na energie, odpisy dlouhodobého majetku - bý-
valého církevního majetku, který je od 1. 1. 2016 

ve správě naší organizace.
Nemalý podíl na zvýšení provozních nákladů mají 
rovněž i opravy v budově nových depozitářů, 
úpravy na dokončení stěhování a uložení sbírek 
(pořízení nezbytného mobiliáře, opravy topení, 
výmalby, opravy podlahových krytin, vodovodní-
ho řádu, drobné stavební opravy a další. 
Celkové náklady na rekonstrukci (vč. pořízení in-
vestičního majetku a drobného majetku) za rok 
2016 činily cca 907 tis. Kč.
V souvislosti s přípravou projektu na obnovu 
NKP Strakonice /IROP/ se rovněž zvýšily náklady 
na cestovné, externí služby, jenž nebylo možné 
pokrýt a zajistit z vlastních zdrojů.
Mírný pokles tržeb ze vstupného vyvažují příjmy 
z archeologické činnosti a mírný nárůst příjmů 
z reklam a pronájmů. Lze tedy konstatovat, že 
příjmy ze služeb a prodeje zboží se pohybovaly 
zhruba na stejné úrovni předchozího roku.
I přes snahu úspory materiálových nákladů a ná-
kladů na pořízení drobného majetku se bohužel 
nepodařilo ukončit hospodářský rok s kladným 
výsledkem hospodaření.

Správa majetku, investiční činnost
Miroslava Francová

Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy
Původní depozitáře v ulici Husova ve Strakonicích 
byly vyklizeny a vráceny městu Strakonice. Veške-
rý majetek a sbírky byly převezeny do nového de-
pozitáře v ulici Komenského. Zde došlo k různým 
drobným stavebním a malířským úpravám. V are-
álu hradu vzhledem k plánované rekonstrukci ne-
proběhly žádné větší úpravy, pouze byla oprave-
na část střechy, kudy do hradu zatékalo. 

Na mlýně v Hoslovicích došlo k opravě doškové 
střechy.

V prosinci byl ukončen provoz Zámecké galerie. 
Prostory byly vráceny městu Strakonice, které 
zde plánuje provoz infocentra.

Přehled investiční činnosti
V roce 2016 byl pořízen elektronický zabezpe-
čovací systém do nových depozitářů v Komen-
ského ulici (bývalá okresní vojenská správa) 
za 184.882,50 Kč. 

Zároveň začala příprava žádosti o grant z IROPu 
na rekonstrukci hradu. V tomto roce byla na pro-
jekty vydána částka 1.089.000,- Kč.
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Výsledky inventarizace majetku
Celková hodnota majetku k 31.12. 2016 činila 
28.053.643,95 Kč.
Přírůstek činil 436.686,09.
Vyřazen byl majetek za 124.792,83 Kč.

Bezpečnost práce, požární ochrana
a zabezpečení objektů
Ing. Jiří Král

Pracovní ochranné pomůcky byly v roce 2016 ob-
měňovány s ohledem na potřeby zaměstnanců 
a noví zaměstnanci byli vybaveni pomůckami dle 
jejich pracovní pozice.
Noví zaměstnanci byli průběžně proškoleni v ob-
lasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Za uplynulý rok se nestal žádný pracovní úraz 
a nevznikl žádný požár.
V červnu 2016 proběhlo velké cvičení záchran-
ných složek, které bylo zaměřeno na záchranu 
zraněných při požáru hradního paláce a evakuaci 
z věže Rumpál.
Ve všech objektech muzea proběhly pravidel-
né revize hasicích přístrojů, elektrické instalace, 
elektronického zabezpečovacího systému a sys-
tému protipožární ochrany. 
Při kontrolách dodržování zásad bezpečnosti 
práce a požární ochrany, které byly provedeny 
kontrolními orgány, nebyly zjištěny závažné ne-
dostatky a zjištěné závady byly odstraněny.
Údržba byla prováděna podle potřeb, které se 
vyskytly v průběhu roku, s důrazem na splnění 
požadavků na bezpečnost práce pro zaměstnan-
ce a bezpečnost návštěvníků. Kromě běžných 
potřeb pro údržbu (žárovky, spojovací materiál, 
barvy atd.) nebylo pořízeno žádné finančně ná-
ročnější nářadí. 
Pokračovaly práce na vylepšování prostředí 
a provozu budovy nových depozitářů v Komen-
ského ulici i při zajišťování běžné údržby a provo-
zu areálu muzea.

Příspěvek ze mlýna
Jaroslav Janout

V roce 2016 jsme otevírali poměrně brzy. Veliko-
noce připadly již na 28. březen a mlýn se oteví-
ral o týden dříve dne 19. března akcí Velikonoce 
na mlýně. Velikonoce jsou svátky jara a k nim 

neodmyslitelně patří také mláďata. Při otevírání 
mlýna zde už byla králíčata a jehňata. Jen naše 
Mařenka si dala na čas, kůzlata se narodila až 
v květnu. Narodila se později, ale zato hned tři: 
Adam, Ben a Cecilka. Všechna kůzlata se násled-
ně podařilo umístit do chovu. Zvířata mlýn oživí 
a jsou hezkým lákadlem pro děti.

Na mlýně máme ještě další zvířata, ale ta nám zde 
škodí. Jsou to kuny, které dělají díry do doškové 
střechy, která se následně musí opravit. To už je 
takový každoroční kolorit.

V roce 2016 jsme museli již opravit i prkenné 
střechy na chlévě a také na lednici nad mlýn-
ským kolem. Prkna, která kryjí lepenku, už byla 
místy prohnilá. Lepenka byla potrhaná a pro-
děravělá hřebíky z důvodu nesprávné pokládky 
prken. Po odkrytí bylo třeba vyspravit již i prkna 
pod lepenkou. Při nové pokládce latí jsme dbali 
na to, aby se hřebíky neprobíjely lepenkou. Tomu 
jsme zabránili přidáním kontralatí, takže prkna 
jsou přibita do kontralatí a pod krycími prkny je 
prostor. Prach a listí, které se pod prkna dostane, 
může potom mezi kontralatěmi vyplavit voda při 
bouřce. 

Máme také staré dlabané okapy, které chceme 
na chlévě použít, pokud to památkový ústav 
dovolí. Před otevřením jsme opravili chlévy 
a po skončení sezony lednici. 

Za provozu se opravoval suchý záchod. Celý jsme 
rozebrali a vyspravili kostru. Některé dílce kostry 
a střechy byly již shnilé. Kostru jsme znovu pobili 
původními prkny a pod záchod udělali kamenný 
sokl. 

Práce kolem mlýna nikdy nekončí. Když se opraví 
jedna věc, už je vidět, co je třeba udělat dále. Ni-
kdy se nesmí stát, aby se opravy nahromadily...
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Činnost odborného oddělení
Mgr. Marie Kotlíková

Z důvodu odchodu Mgr. Blanky Madové na mateř-
skou a rodičovskou dovolenou jsem byla pověřena 
od května vedením Oddělení odborných pracovní-
ků, čímž k mé stávající pracovní náplni přibyly mno-
hé další povinnosti. K jistému rozšíření mé pracovní 
náplně došlo i po odchodu konzervátorky muzea 
Mgr. Nely Korbelové, jejíž agendu jsem z části také 
převzala. Další personální změny v roce 2016 pozna-
menaly nejen chod celého Oddělení odborných pra-
covníků, ale v podstatě celé organizace. Nad námi 
se pochopitelně nestahovala jen mračna, ale také 
se občas vyjasnilo. Například s nástupem nové per-
spektivní historičky Mgr. Michaely Mikešové nebo 
zapojením praktikantek ze Střední školy Horažďovi-
ce, slečny Hany Lojíkové a slečny Eleny Frassonové. 
Mimosezónní posilou se stal pan Miroslav Němec, 
se kterým se v sezóně mohou návštěvníci setkat 
na mlýně v Hoslovicích.

Tým odborného oddělení je nyní ustálen v počtu 
sedmi pracovníků: Mgr. Marie Kotlíková, vedoucí 
oddělení a etnografka; archeolog Mgr. Vlastimil 
Král; kurátor sbírkového fondu p. František Lukeš; 
historička Mgr. Michaela Mikešová; správce depo-
zitáře Bc. Kateřina Šmídová; knihovnice pí. Ludmi-
la Vilánková a dokumentátor p. Václav Zahrádka. 
Všem mým kolegům patří upřímné poděkování 
za dobře odvedenou práci, za vzorné plnění pracov-
ních povinností, příkladnou péči o svěřené sbírkové 
předměty i za nasazení, s jakým se zapojili do roz-
sáhlého stěhování budovy depozitářů do nových 
prostor a do přípravy podkladů pro naši žádost 
o dotaci na 120 mil Kč do IROP.

Závěrem bych ráda poděkovala za poskytnutí níže 
uvedených dotací, které jsem garantovala od za-
čátku, či se jich ujala v průběhu realizace. Děkuji 

našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, za poskyt-
nutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč za úče-
lem zajištění projektu Karel IV. a Prácheňsko a dále 
za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 37 000 Kč 
za účelem zajištění projektu Restaurování cechov-
ních památek – pokladen, uložených ve sbírce 
muzea; děkuji Městu Strakonice, které poskytlo 
dotaci ve výši 9 000 Kč na zhotovení loutek Spejbla 
a Hurvínka a děkuji také Ministerstvu zemědělství 
ČR za poskytnutí dotace na restaurování trojice ze-
mědělských strojů (lis na slámu, obracečka na seno, 
secí stroj) v celkové výši 150 500 Kč, se kterými se 
mohou naši návštěvníci potěšit v areálu vodního 
mlýna v Hoslovicích.

 
Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami
František Lukeš

V roce 2016 provedli pracovníci Muzea středního Po-
otaví Strakonice inventarizaci části podsbírky fotogra-
fie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková 
média – sbírkové předměty inventárních čísel F2001 – 
F3000. Z důvodu předání sbírkových předmětů byly 
provedeny inventury podsbírky historické – část textil 
a podsbírky písemnosti a tisky. Inventarizováno bylo 
celkem 2687 sbírkových předmětů.

V Muzeu středního Pootaví Strakonice bylo od  
1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 zapsáno 134 no-
vých přírůstkových čísel. Ke dni 31. 12. 2016 bylo 
v systému CES-online v Muzeu středního Pootaví 
Strakonice evidováno 29 833 sbírkových předmětů.

Obohaceny byly následující podsbírky MSP:

• historická
• písemnosti a tisky 
• výtvarné umění
• další – dudáctví
• fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazo-

vá a zvuková média (sbírkové)
• militária

Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (99 sbír-
kových předmětů). Jedná se zejména o přírůstky 
v oblasti hudebních nástrojů, keramiky, nábytku, 
novějších dějin, oděvů, oděvních doplňků, texti-
lu, venkovských předmětů a zemědělských strojů. 
Rovněž byly rozšířeny podsbírky písemností a tisků 
(11); výtvarného umění (10); další – dudáctví (9); 
fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová 
a zvuková média (sbírkové) (4 ) a militária (1). Nej-
větší počet sbírkových předmětů byl získán sběry 
pracovníků Muzea středního Pootaví Strakonice  

3| ODDĚLENÍ ODBORNÝCH 
PRACOVNÍKŮ
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(51 sbírkových předmětů), další byly získány dary 
(42), převodem (21), koupí (18 ), dědictvím (2).

Mezi nejvýznamnější přírůstky získané Muzeem 
středního Pootaví Strakonice v roce 2016 patří 
soubor reklamních předmětů výrobků podniku ČZ 
Strakonice. Brožura Katalog řetězů – Velo, JAWA 
350 originální prospekt – anglický text, JAWA 250 
originální brožura – anglický text, publikace Skú-
tr Čezeta 501, Motocykl JAWA ČZ 250. Pohádkový 
prospekt – francouzská verze, originální prospekt 
Čezeta 175 Typ 502 Skútr, originální reklamní šátek 
Motokov JAWA ČZ. Tyto předměty budou využity 
při tvorbě nové stálé expozice Muzea středního 
Pootaví Strakonice. Dalšími významnými přírůstky 
jsou sokolské kroje: součásti sokolského ženského 
cvičebního úboru, sokolský ženský kroj, sokolský 
žákovský kroj. Vše darovala paní Růžena Landová 
ze Strakonic. Obraz Václava Polívky Na podzimním 
poli a obraz J. Holečka Pohled na Strakonice byly zís-
kány z dědictví po panu Jaroslavu Nuderovi ze Stra-
konic. Významnými přírůstky jsou rovněž hudební 
nástroje získané od účastníků 22. Mezinárodního 
dudáckého festivalu ve Strakonicích: lotyšské dudy, 
pětihlasé dechové dudy z Chorvatska a píšťala lau-
neddas ze Sardínie, které rozšíří sbírku hudebních 
nástrojů Muzea středního Pootaví Strakonice. Pod-
sbírku výtvarného umění rozšířila díla akademické-
ho sochaře Jiřího Kožíška - váza Vír, váza Trny a pou-
pata a stolní lampa Ještěrka - a dílo akademického 
sochaře Karla Bečváře - skleněná plastika Růže pro 
F. L. Čelakovského.

Darem do sbírek muzea v roce 2016 přispěli:

akademický sochař Karel Bečvář, Läderup, Švédsko

Ivana Janštová, Vodňany

Růžena Landová, Strakonice

Zdeněk Martan, Strakonice

Městské kulturní středisko Strakonice

Měšťanský pivovar Strakonice a.s.

Daniela Portešová, Praha

Vladimír Prokop, Strakonice

Jarmila Tůmová, Strunkovice nad Volyňkou

Ignazio Zucca, Cagliari, Sardinie, Itálie

Stěhování sbírkových předmětů

V únoru – dubnu 2016 přestěhovali pracovníci Mu-
zea středního Pootaví Strakonice sbírkové předmě-
ty z budovy v Husově ulici č. 380 do budovy v Ko-
menského ulici č. 146/2. Přestěhovány byly sbírkové 
předměty podsbírek geologické, archeologické, 
historické, numizmatické, militária, písemnosti a tis-
ky, další – dudáctví, a část sbírkových předmětů 
podsbírky výtvarného umění. Na stěhování se kro-
mě správců výše uvedených podsbírek a jejich částí 
Mgr. Vlastimila Krále, Františka Lukeše, Mgr. Blanky 
Madové a PhDr. Ivany Říhové podíleli i další zaměst-
nanci muzea Miroslava Francová, Ilona Hraničková, 
Ing. Jiří Král, Bc. Jan Kuneš, Ing. Miloslav Landa, 
Mgr. Kateřina Prokopcová, Radka Soukupová, Jiří 
Šatava, Bc. Kateřina Šmídová, Ludmila Vilánková 
a Václav Zahrádka.

Na podzim roku 2016 proběhlo stěhování sbírko-
vých předmětů podsbírek knihy (staré tisky), foto-
grafie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová a zvuko-
vá média (sbírkové) a další – historická pohlednice 
uložených v depozitáři archiv v areálu hradu do de-
pozitáře v Komenského ulici. Na stěhování se kro-
mě správce výše uvedených podsbírek p. Ludmily 
Vilánkové podíleli pracovníci provozního oddělení 
Zdeněk Peterka a František Vávra.

Na podzim 2016 bylo zahájeno stěhování sbírkových 
předmětů podsbírky výtvarného umění uložených 
v depozitáři v hradu pod Jelenkou do depozitáře 
v Komenského ulici. Na stěhování se kromě správ-
ce podsbírky výtvarného umění ředitelky muzea 
PhDr. Ivany Říhové podíleli i pracovníci ostatních 
oddělení muzea.

Po přestěhování sbírkových předmětů zahájili 
správci jednotlivých podsbírek a jejich částí uklá-
dání sbírkových předmětů a zpracování lokačních 
seznamů.

MUSEION

je komplexní informační systém pro evidenci sbírek, 
jejich management, manipulaci a správu multimédií 
vyvinutý pro potřeby muzeí a galerií. Je založen 
na evropských evidenčních standardech, plně kom-
patibilní s ostatními evidenčními systémy (CES, ISO, 
Europeana, eSbírky). Poskytuje rozsáhlé možnosti 
vyhledávání - včetně fulltextu, filtrování a třídění.
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PŘEHLED VYPLNĚNÝCH KARET V MUSEIONU
Podsbírka Správce počet ev. 

čísel v CES
Počet zalo-

žených karet 
v Museionu

Vyplněné kar-
ty 31.12.2016

Fota 
v Musei-

onu

Chybějící 
karty

archeologická Vlastimil Král 5160 5533 0
numismatická František Lukeš 3419 398 398 4 3021
geologická František Lukeš 166 0 0 0 166
militária František Lukeš 724 109 109 2 615
písemnosti a tisky Kateřina Šmídová 557 546 545 29 11
dudáctví František Lukeš 296 137 137 10 159
výtvarné umění Ivana Říhová 2090 2053 37
fotografie Ludmila Vilánková 5082 5034 48
pohlednice Ludmila Vilánková 1345 1283 62
knihy (staré tisky) Ludmila Vilánková 945 0 0 0 945
historická 10099 2992 7107

Části historické podsbírky Správce počet ev. čísel počet karet v Mu-
seionu

Vyplněné karty 
31.12.2016

domácnost František Lukeš
hodiny František Lukeš
hudební nástroje Marie Kotlíková 141
keramika František Lukeš
kuchyňské potřeby František Lukeš
loutky Marie Kotlíková 113
nábytek František Lukeš
novější dějiny František Lukeš
textil a oděvy Michaela Mikešová 1130
průmysl František Lukeš
obchod a řemesla František Lukeš
sklo František Lukeš
venkovské předměty František Lukeš

ÚSPĚŠNOST VYPLŇOVÁNÍ KARET V PROCENTECH
Podsbírka Vyplněné karty v Museionu 31.12.2015 Vyplněné karty v Museionu 31.12.2016

archeologická 95 % 100 %
numismatická 11 % 11,6 %
geologická 0 % 0 %
militária 15 % 15 %
písemnosti a tisky 96 % 97,8 %
dudáctví 37 % 46 %
výtvarné umění 10% 98 %
fotografie 62 % 99 %
pohlednice 11 % 95 %
knihy (staré tisky) 0 % 0 %
historická 24 % 29,6 %

aktualizace: 1.2.2017
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Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

Restaurování starých tisků

Muzeum středního Pootaví Strakonice nechalo 
v roce 2016 restaurovat dvě knihy ze sbírky starých 
tisků. Jednalo se o tisk z roku 1716 Georgica Curi-
osa a tisk z roku 1629 Postilla Aneb Kázanij Ewange-
lictská Na Neděle a Swátky celého Roku wedlé obyče-
ge Cyrkwe Svaté Wsseobecné Křestianské.

Obě knihy restaurovaly jako svou bakalářskou práci 
studentky Univerzity Pardubice, Fakulty restaurová-
ní, Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní 
vazby a dokumentů pod vedením Mgr. BcA. Rado-
míra Slovika. 

Postillu restaurovala Eva Barbuščáková, Georgicu 
Curiosu Anežka Jadlovská.

Postilla sloužila k domácímu i veřejnému vzdělávání 
nejen ve věcech náboženských, ale i jako ponaučení 
o věcech běžného života.

Curiosa je poměrně unikátní dílo po stránce obsa-
hové, zaměřuje se na zemědělství, hospodářství 
a život na venkově. Navíc je bohatě zdobena drob-
nými dřevořezy a poměrně velkými mědirytinovými 
ilustracemi.

Tisky byly ve velice špatném stavu, vyžadovaly 
kompletní restaurátorský zákrok. V obou případech 
byla poškozena jak knižní vazba, tak i samotný kniž-
ní blok. Byl proveden fyzický průzkum, chemicko-
-technologické analýzy, mikrobiologické zkoušky 
a poté došlo k čištění jednotlivých listů i desek, do-
plnění ztrát papíru, vyspravení trhlin, kompletace 
složek, šití knižního bloku a nasazení desek.

Výsledkem jsou nádherně restaurované staré tisky, 
připravené k následné digitalizaci. 

Zpráva o archeologické činnosti
Mgr. Vlastimil Král

Nejnáročnější událostí v loňském roce bylo kom-
pletní přestěhování depozitáře archeologie do no-
vých prostor. 

Archeologické oddělení Muzea středního Poota-
ví provedlo v uplynulém roce 133 terénních akcí. 
Jednalo se převážně o dohledy při pokládce inže-
nýrských sítí a stavby nových rodinných domů. Ze 
zajímavějších akcí můžeme jmenovat opravu kana-
lizace v Katovicích, parkánovou zeď ve Vodňanech 
a rekonstrukci špýcharu v Radomyšli.

V červenci až září 2016 byl proveden archeologický 
dohled při stavbě „Katovice, Husovo náměstí – ob-
nova kanalizace – ul. Jílkova“ na katastrálním úze-
mí Katovice. Sledovány byly zemní práce provádě-
né na pozemcích: č.: st. 4, parc. 3, 4, 2187/4, v k.ú. 
Katovice. V prostoru výkopu hlavního kanalizač-
ního řádu bylo dokumentováno erodované skalní 
podloží, jílovité vrstvy vyplňující nerovnosti skály 
a vrstvy jílovitohlinité. Ty byly zachyceny i v prosto-
ru skrývky k hlavní silnici. V tomto úseku byl terén 
stažen na úroveň podloží a narušen předchozími 
stavebními úpravami ulice. Významné nálezy byly 
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učiněny při hloubení kanalizace na parc. č. 2187/4, 
na okraji rozsahu původního hřbitova u kostela 
sv. Filipa a Jakuba. Byla zde zachycena jáma, kde 
bylo uloženo velké množství lidských kostí. Jáma 
byla vyhloubena do jílového nepropustného pod-
loží a zachytávala se v ní voda. Uložení takového 
množství kosterních pozůstatků (převažovaly ze-
jména dlouhé kosti, z drobnějších a křehčích kostí 
byly dochovány jen fragmenty) nepochybně souvisí 
s rušením původního hřbitova u kostela sv. Filipa 
a Jakuba a následnými úpravami okolního terénu. 
Jáma byla zasypána jednolitým nepříliš soudržným 
hlinitým zásypem, což se projevilo i oboustranným 
zhroucením profilu výkopu v celém jejím prosto-
ru. Z profilu jámy se povedlo vyzvednout i několik 

fragmentů keramiky časově zařaditelné na přelom 
středověku a novověku. Fragmenty jsou nepochyb-
ně starší než jáma a byly do ní přemístěny během 
zasypávání při úpravách terénu. Nalezené kosterní 
pozůstatky byly pietně uloženy na současném kato-
vickém hřbitově. 

Záchranný archeologický výzkum ve Vodňanech byl 
vyvolán kontrolou stavu hradebních zdí a stávající 
kanalizace v městském parkánu v prostoru dvora 
polikliniky. Jeho účelem byla dokumentace a zá-
chrana archeologických památek nacházejících se 
v prostoru stavebních úprav parkánu. Výzkum par-
kánové zdi proběhl během září, zpětně až po ukon-
čení veškerých stavebních úprav – tzn. po rozbou-
rání narušené části parkánové zdi a odtěžení terénu 
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v uvolněném prostoru (včetně případných arche-
ologických nálezů a objektů). Vzhledem k tomu, 
že archeolog nebyl přítomen od začátku akce, 
soustředily se záchranné práce na zdokumentová-
ní současného stavu celé situace. Výzkum se tedy 
zaměřil na dokumentaci obnažených řezů zdí (vý-
chodní a západní). U každého řezu byla v místech se 
zachovanou kulturní vrstvou položena menší son-
da. Zaměření bylo provedeno Antonínem Majerem 
z Volyně a pracovníky MSP Strakonice. Parkánová 
zeď je založena v jílovitoštěrkovitém podloží. Zalo-
žení parkánové hranolové bašty klesá severojižně 
do vyhloubeného příkopu a nikde nezasahuje více 
než 50 cm do současného stavu terénu. V prostoru 
hranolové bašty je dochován zbytek původního te-
rénu, který vyplňoval prostor mezi hlavní hradební 
a parkánovou zdí. Mocnost dochované vrstvy je cca 
20 cm. Horní vrstva je tvořena novověkou naváž-
kou. Střední část západní zdi hranolové věže je roz-
padlá a nestabilní a hrozí její sesunutí, což může na-
rušit dochované terény. Hlavní městská hradba byla 
v tomto prostoru zničena při výstavbě vodňanské 
polikliniky. Dochovala se pouze parkánová hradba, 
příkop a vnější tarasní obezdívka příkopu. Zeď i hra-
nolová bašta byla v minulosti necitlivě opravována. 
Většina zdi u západního řezu není pravděpodobně 
původní.

V říjnu proběhl archeologický výzkum při rekon-
strukci špýcharu v Radomyšli. Byla položena jedna 
sonda v severní místnosti u jižní středové příčky 
(od průchodu do J místnosti k JZ rohu). Sonda měla 
šířku 1 m. Sonda byla ještě rozdělena na sektory. 
Ve východní části sondy v prostoru u průchodu 
do jižní místnosti (1 sektor o rozměrech 1x1 m) se 
prakticky okamžitě objevil skalnatý hřbet vystupu-
jící z podloží, které je zde v hloubce cca 20 cm. Nej-
výraznější šedá popelovitá vrstva obsahovala větší 
množství zdobené a tuhované keramiky. Příčka je 
zde zčásti umístěna přímo na skálu. Další část sondy 
byla po těchto zjištěních odkrývána přímo v JZ rohu 
(sektor 2 - rozměry 1x1m). Zde došlo pouze k očiště-
ní současného povrchu, během kterého došlo k od-
krytí zbytku kruhové konstrukce (topeniště?). Cihly 
konstrukce zasahují prakticky do úrovně podlahy. 
Sektor byl rozšířen východním směrem a kruhová 
konstrukce byla odkryta celá. Je tvořená cihlami 
spojenými vápennou maltou. Konstrukce dále ne-
byla rozebírána a byla ponechána na místě. Na zá-
kladě dosavadních zjištění nebyla středová část 
sondy mezi sektory 1 a 2 dále zkoumána.

V období června a července proběhla studentská 
praxe - archeologický výzkum hradiště u Katovic. 
Průzkumem, na kterém spolupracovali pracovníci 

Katedry archeologie v Plzni a Muzea středního Po-
otaví ve Strakonicích, se podařilo objevit celou řadu 
nových poznatků o minulosti osídlení katovické 
hory. Archeologický výzkum zde proběhl po 70 le-
tech a navazuje na průzkumy známého jihočeského 
archeologa Bedřicha Dubského. Během třítýdenní 
praxe se podařilo odhalit stopy osídlení ve formě 
štípaných kamenných nástrojů starých více jak 
7500 let, které dokládají využití zkoumané lokality 
lovci a sběrači ve střední době kamenné. Dále byly 
objeveny blíže neznámé lidské aktivity z mladšího 
období pravěku, na což nám ukazuje několik zlom-
ků z keramických nádob. Nejintenzivnější osídle-
ní katovické hory je poté známé z období raného 
středověku, kdy jižní Čechy osídlili první Slované. 
Během třítýdenní letní studentské praxe studentů 
archeologie byly v celkem sedmi archeologických 
sondách objeveny stopy po stálém osídlení ve for-
mě zbytků po kamenné konstrukci hradby a zahlou-
bené objekty ukazující na zbytky vnitřní zástavby 
hradiště. Ze zbytků kamenné destrukce je například 
možné odhadnout, že hradba byla složena z čelní 
kamenné konstrukce z nasucho skládaných kame-
nů, na kterou byl nasypán hliněný val a na tom dře-
věná palisáda. Odkryté archeologické vrstvy odhali-
ly množství zlomků keramických nádob zdobených 
vlnicí, hřebíky, železné nože nebo přeslen ukazující 
na textilní výrobu v období 9. – 10. století. Nálezy 
jsou v současné době zpracovávány a budou v bu-
doucnu umístěny v expozici muzea ve Strakonicích. 
Archeologický výzkum bude na hradišti probíhat 
i v roce 2017.

Během roku se povedlo uspořádat několik akcí 
ve spolupráci s amatérskými zájemci o archeologii. 
Byly provedeny detektorové průzkumy na orbou 
narušovaných lokalitách Přeštovice, Štěkeň, Němě-
tice, na polích v nejbližším okolí hradiště u Katovic 
a v okolí Krtel a Truskovic. Při akci u Krtel se poved-
lo zachytit depot dvou kruhových šperků ze starší 
doby železné, které byly předány do muzea v Pra-
chaticích.

V září 2016 nalezl pan Martin Kareš na katastru obce 
Kladruby u Strakonic depot náramků z počátku 
mladší doby bronzové. Archeolog muzea prove-
dl zaměření místa nálezu a povrchovou prospekci 
v okolí. Další artefakty z období mladší doby bron-
zové nebyly v okolí nalezeny. Nalezené artefakty 
představují dva masivní lité kruhy s rytou výzdobou 
a plechový náramek střechovitého průřezu se sku-
pinami příčných žlábků - tzv. typ Dřetovice. Nález 
dokládá významnost řeky Otavy jako komunikační 
spojnice v mladší době bronzové nejen v prostoru 
na východ od Strakonic, ale i v západní části Strako-
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nicka. Zde se dosud žádný takovýto depot nenalezl. 
Absolutní datace časového horizontu nalezeného 
depotu se pohybuje v období 1300 až 1200 let před 
naším letopočtem.

V průběhu roku byla poskytnuta řada konzultací 
studentům a veřejnosti. Muzeum navštívilo několik 
profesionálních a amatérských badatelů. Na sbír-
kových předmětech byly provedeny přírodovědné 
analýzy v rámci studentských bakalářských a diplo-
mových prací – laténská keramika (R. Krejčí), latén-
ské sklo (B. Ferencová, J. John), bronzové turbany 
(J. Kmošek), bronzové slitky (M. Augustýnová). 
Archeolog muzea se také pravidelně účastní měsíč-
ních pracovních setkání v rámci Jihočeské archeolo-
gické komise.

Účast na konferencích a seminářích:

Dne 5. března 2016 účast na veřejné schůzi jihočes-
ké pobočky České archeologické společnosti v Plzni 
(V. Král - referát).

Dne 23. června 2016 účast na konferenci 26. setkání 
- Archeologická pracovní skupina východní Bavor-
sko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko v Plzni.

Bibliografie za rok 2015

Články:

Král, V. – Menšík, P. 2016: Archeologický výzkum 
hradiště „Kněží Hora u Katovic v roce 2016, Katovic-
ký zpravodaj zima 2016, 8-9.

Etnografické pracoviště muzea
Mgr. Marie Kotlíková

Velikonoční výstava

Rok 2016 byl poznamenán mnohými změnami v ob-
lasti odborné i personální. Především jsem se stala 
kurátorkou trojice níže uvedených výstav. Na prv-
ních dvou jsem pracovala v podstatě již od podzimu 
2015. Pro naše návštěvníky jsem v kapitulní síni při-
pravila tradiční jarní výstavu s názvem Velikonoční 
příběh. Opět se potvrdilo, že k tématu Velikonoc se 
všichni rádi vracíme, ať z důvodu víry či jen z krás-
ných vzpomínek na dětství. Velikonoční příběh jsem 
vyprávěla prostřednictvím plastik a obrazů, které 
s prostorem kapitulní síně dokonale souzní. Veliko-
noční výstava nebyla mimořádně o lidových tradi-
cích a zvycích, ale o duchovním, církevním rozmě-

ru Velikonoc. Vždyť Ježíšova smrt a vzkříšení tvoří 
základ křesťanské víry. Víry, že skrze Kristovu smrt 
lidé dosáhli odpuštění hříchů a jeho zmrtvýchvstání 
je pro ně ujištěním, že smrt neznamená konec. Naši 
návštěvníci mohli od 17. 3. do 10. 4. rozjímat o sta-
vebních kamenech naší kultury, o symbolice a vý-
znamu prastaré ideje království v lidských srdcích.

Karel IV. a Prácheňsko

Souběžně s velikonoční výstavou jsem pracovala 
na rozsáhlém projektu Karel IV. a Prácheňsko, který 
jsem realizovala pod záštitou JUDr. Tomeše Vytisky, 
člena Rady Jihočeského kraje. Rok 2016 byl rokem 



23 |

Karla IV., neboť 14. května jsme si všichni připomně-
li 700 let od jeho narození. Český král a císař Svaté 
říše římské, nazývaný také Otec vlasti, byl vynikající 
státník a diplomat, aktivní spisovatel, vizionář, dob-
rý hospodář, křesťan i nadšený cestovatel. Ovlivnil 
naši zemi a její okolí jako málokdo – stovky míst jsou 
s ním a dobou jeho vlády spojeny, ať už jde o karlov-
ská města, obce, hrady, tvrze, vinice nebo církevní 
památky.

Strakonicím byla v době vlády Karla IV. v roce 1367 
potvrzena Bavorem IV. městská privilegia. V kapi-
tulní síni strakonického hradu se pak s nejslavnějším 
a nejúspěšnějším panovníkem české historie mů-
žeme setkat osobně, prostřednictvím jeho sochy 
od pražského akademického sochaře F. Pischelta, 
která je v majetku městyse Lhenice. Z důvodu roz-
sáhlé rekonstrukce náměstí, kterou městys právě 
provádí, se mohou návštěvníci potěšit pohledem 
na panovníka v kapitulní síni do konce června 2017.

Na realizaci projektu Karel IV. a Prácheňsko jsem 
získala dotaci od Jihočeského kraje.

Výstupem se staly komplementární výstavy výtvar-
ných prací žáků Domu dětí a mládeže Strakonice a li-
terárních prací studentů Gymnázia Strakonice a vý-
stava unikátních předmětů v kapitulní síni. Jednalo 
se o fragmenty truhly z kostela sv. Vavřince v Kra-
selově, známé jako truhla Dlauhoweských, ve které 

měl Karel IV. převážet ostatky svatých. Tato truhla, 
respektive její torzo, je v majetku Římskokatolické 
církve a byla s laskavým svolením zapůjčena muzeu 
na dalších pět let. 

Fragmenty s velkoformátovým zobrazením oltáře 
z kostela sv. Vavřince doprovodily ještě dvě cenné 
listiny, potvrzené samotným Otcem vlasti, které se 
váží k námi spravovanému vodnímu mlýnu v Hoslo-
vicích. Vernisáž výstavy provázel bohatý doprovod-
ný program s významnými osobnostmi kulturního 
i společenského života, s vystoupením ochotníků, 
které osobně podpořil i známý český režisér pan 
Zdeněk Troška. Diváků se tehdy sešlo více než tři 
sta, což bylo také zcela výjimečné a nebýt dešťové 
přeháňky, davy by se ještě rozrostly. Výstavy byly 
přístupné od 2. 6. do konce června a pro velký zá-
jem byly prodlouženy do poloviny července. Bylo 
nám ctí, že Karel IV. zavítal také do Strakonic.

Návštěva prezidenta republiky ve Strakonicích

Není náhodou, že v úvodním slovu pana prezidenta 
Miloše Zemana dne 2. 6. k strakonickým občanům 
zazněla slova chvály a uznání práce pracovníků na-
šeho muzea. Velkou ctí pak bylo osobní pozvání 
k setkání s panem prezidentem, které za muzeum 
obdržela paní ředitelka PhDr. Ivana Říhová a kurá-
torka výstavy Mgr. Marie Kotlíková.
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Vánoční výstava

Dne 22. listopadu byla v kapitulní síni zahájena vá-
noční výstava Půjdem spolu do Betléma, která měla 
za cíl oslovit všechny generace. Více než tři tisíce 
návštěvníků v souhrnu nás mile potěšilo. Betlémy 
v lískovém oříšku, vyřezávané, vyrobené z šustí, lá-
tek, bavlnek, vyšívané z rybích šupin, vystřihované, 
malované, drátkované, paličkované, mechanické 
a jiné. Vystavené exponáty pocházely z Čech i ze 
světa. V kapitulní síni byly k vidění betlémy tradiční 
i kuriozity a v přilehlých ambitech vánoční stromky, 
které krásně ozdobili školáci a předškoláci.

Sbírka výtvarného umění
PhDr. Ivana Říhová

Sbírka výtvarného umění není v našem muzea veli-
ká, obsahuje 2.099 předmětů. Při jejím rozšiřování 
se soustřeďujeme hlavně na doplňování děl regio-
nálních autorů. V letošním roce se koupí podařilo 
získat obraz od Jiřího Rejžka Hanička a dále tři díla 
z bílého porcelánu (dvě vázy a svítidlo) od kerami-
ka Jiřího Kožíška. Také se po mnoha letech stalo, že 
ve dvou případech nám několik obrazů odkázali dva 
obyvatelé Strakonic. Díky nim jsme např. získali dva 
velmi zajímavé obrazy od Václava Polívky a Jana Ho-
lečka.

Velkou radost nám udělal dar skláře a keramika 
Karla Bečváře Růže pro Čelakovského a Augustina 
Lišky, který nám po své výstavě v Zámecké galerii 
věnoval 54 obrazů a 16 pastelů zobrazujících přede-
vším hrady a zámky v bývalém Prácheňském kraji.
Oběma patří poděkování a slib, že jejich dary nezů-
stanou ukryty jen v prostorách depozitáře, že je ná-
vštěvníci určitě uvidí při příležitostných výstavách.

Rozšíření dudácké sbírky strakonického 
muzea v roce 2016
Mgr. Irena Novotná

Ke Strakonicím neodmyslitelně patří dudy. Hra 
na tento zajímavý hudební nástroj se vyučuje 
na místní ZUŠ, ve městě působí řada dudáků i něko-
lik dudáckých kapel. K věhlasu města bezesporu při-
spěl i Josef Kajetán Tyl, který děj své báchorky Stra-
konický dudák aneb Hody divých žen zasadil právě 
do Strakonic. Nutno však podotknout, že čerpal ze 
starších místních pověstí. 
Postupně se dudy i postava Švandy staly symbolem 
celého města. Setkáme se tu s nimi doslova na kaž-
dém kroku. Dudy nás vítají na kruhovém objezdu 
nedaleko nádraží, zajít si můžeme do hospůdky 
Švanda Dudák a občerstvit se tu čím jiným, než stra-
konickým pivem Dudák. 
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Také strakonické muzeum se snaží, aby tento zají-
mavý symbol města byl bohatě zastoupen v mu-
zejních sbírkách. Vždyť dudy byly dokonce jedním 
z prvních předmětů, který se do muzea dostal. 
Důkaz o tom nalezneme v seznamu věcí, které se 
ze Strakonicka posílaly na Národopisnou výstavu 
českoslovanskou do Prahy. Ta se uskutečnila v roce 
1895 a po jejím ukončení byly zapůjčené předměty 
zařazeny do sbírek nově vzniklého muzea (1894).

Dudy a dudáctví se linou muzejními dějinami jako 
červená nit až do současnosti. Právě v posledních 
letech, kdy byla stanovena hlavní témata, jimž se 
strakonické muzeum bude do budoucna věnovat, 
se každoročně dostává do popředí snaha o rozšiřo-
vání dudácké muzejní sbírky. Díky četným přírůst-
kům za poslední léta se dnes můžeme pochlubit 
největší dudáckou sbírkou v celé ČR, čítající již více 
než 50 kompletních nástrojů, množství součástí 
dud a další materiály vztahující se k dudáctví (ikono-
grafie, textové dokumenty, zvukové nosiče apod.). 

Rok 2016 byl pro dudáckou sbírkotvornou činnost 
dosti zásadní, troufám si říci, že za poslední léta 
asi nejúspěšnější. Bohužel rozšíření této tematické 
sbírky předcházela na jaře 2016 smutná událost, 
kdy ve Vodňanech zemřel dudák Ondřej Hoffmann 
(*1926), dobře známý svými hudebními a společen-

skými aktivitami po celém kraji. Jeho rodina, s níž 
jsme komunikovali prostřednictvím jeho dcery 
MUDr. Ivany Janštové, byla tak laskava, že strako-
nickému muzeu věnovala „dudáckou pozůstalost“ 
po O. Hoffmannovi. Naše sbírky se díky tomu rozší-
řily nejen o dudákův kroj, dudácké sošky, literatu-
ru, fotografie, ale také např. o rukopisné dudácké 
zápisky, které jsou skutečně zajímavým dobovým 
pramenem.

Další rozšíření sbírek nastalo během Mezinárodní-
ho dudáckého festivalu, kdy se nám podařilo přímo 
ve Strakonicích odkoupit několikery dudy, které 
byly již dlouho dopředu u výrobců objednány. Jed-
ná se o pětihlasé gajdy, které vytvořil významný 
chorvatský dudař Stjepan Večković. Název pětihla-
sých dud v chorvatštině je dude, podravske dude, 
peteroglasne dude. Jedná se o typ, který se vysky-
tuje pouze na severovýchodě země v regionu Pod-
ravina. Na tentýž nástroj hrají ještě Chorvaté žijící 
v Maďarsku kolem řeky Dráva. Zajímavostí je, že 
tyto dudy mají celkem 4 melodické píšťaly ve spo-
lečném dřevěném pouzdře a spolu s bordunem la-
děným v F tak mohou hrát souzvuk až pěti různých 
tónů najednou.

Další exponát zakoupený v roce 2016 do sbírek zho-
tovil lotyšský výrobce dud Eduards Klints z Rigy. 
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Jedná se o tradiční lotyšské dechové dudy laděné 
v D dur, které byly zrekonstruovány podle muzej-
ních nálezů a nákresů z 16. - 19. století. Dudy jsou 
vyrobeny z přírodní kozí kůže, již si výrobce Klints 
sám zpracovával. Dudácká tradice v Lotyšsku po-
stupně zanikla (vesnice Alsunga byla posledním 
místem, kde se tradice dudáctví držela až do 30. let 
20. století). V současné době v zemi dochází k du-
dácké renesanci.

Během XXII. MDF muzeum obdrželo také několik 
darů. Tím prvním je sada píšťal launeddas, kterou 
vyrobil Ignazio Zuca ze Sardinie. On je nejen výrob-
cem, ale zároveň i vedoucím sardinské hudební sku-
piny CUNCORDIA A LAUNEDDAS. Sardinský lidový 
hudební nástroj launeddas je považován za jeden 
z nejstarších v oblasti Středozemního moře. Je to 
skupina tří jednoplátkových rákosových píšťal, jež 
hráč vloží při hře do úst, která tak vlastně vytváří 
společnou vzdušnici, aniž by se hráč dotýkal plátků. 
Při hře vzniká nepřerušovaný stálý tón (podobně 
jako u dud), který je podmíněn ovládáním tzv. cirku-
lačního dechu. Nejdelší píšťala tumbu funguje jako 
stálý basový bordun a je samostatná, obě další jsou 
k sobě připoutány - střední mancosa slouží jako do-
provod, zatímco nejmenší píšťala mancosedda roz-
víjí melodii. Vzniká tak trojhlasá polyfonie.

Dalšími dary nás překvapil německý výrobce dud 
Bernd Eichler, dnes již pán v penzi, dříve člen zná-
mé berlínské dudácké skupiny Windbeutel. Ten se 
celá léta snažil konstrukčně upravovat nástroje tak, 
aby se rozšířily jejich herní možnosti. Takže ve svém 
oboru je jej možno považovat nejen za experimen-
tátora, ale také inovátora. A právě pan Eichler se 
na sklonku kariéry rozhodl své dílo věnovat strako-
nickému muzeu a na festival s sebou přivezl hned 
osmery drobné dudy vlastní výroby, které věnoval 
do sbírek našeho muzea. Navíc daroval také různé 
součásti dud nedodělaných.

Avšak tím ještě „dudácké žně“ pro strakonické mu-
zeum neskončily. Vzhledem k tomu, že se snažíme 
mapovat dudáckou tradici v co nejširším spektru, 
zakoupilo muzeum koncem roku 2016 ještě dvoje 
dudy současných tvůrců. V Českých Budějovicích 
jeden nástroj vyrobil pan Miroslav Stecher – dudař, 
dudák a uznávaná osobnost jihočeského folklor-
ního života. Druhý nástroj pro nás zhotovil známý 
dudař Lubomír Jungbauer ze Stodu, jehož nástroje 
najdeme rozeseté nejen po celé naší vlasti, ale i v za-
hraničí. Z obou dud máme upřímnou radost a rádi 
bychom i v následujících letech získávali do sbírek 
dudy současných českých tvůrců.

V současnosti má strakonické muzeum zažádáno 

o evropský grant. V případě schválení by se začala 
připravovat nová dudácká expozice, která by pro 
svou prezentaci využila několikanásobně větší plo-
chu než dosud a mapovala by dudácké tradice v ši-
rokých hranicích.

Filmový archiv se rozrůstá
Václav Zahrádka

V roce 2016 byl filmový archiv obohacen o více než 
dvanáct hodin unikátních filmových záběrů. Sním-
ky, dnes již uložené v digitální podobě, jsou z nale-
zených, darovaných či zapůjčených 8 mm a 16 mm 
filmů. Tyto materiály zrekonstruoval a následně 
přepsal do digitální podoby náš externí spolupra-
covník Jaroslav Landsinger. Digitální soubory jsou 
archivovány, popsány a v případě potřeby dále vy-
užívány pro badatele nebo zpracovávány pro pre-
zentační činnost.

Obsahově jsou filmy zaměřeny na proměny města, 
různé historické, společenské, kulturní a politic-
ké události. Rovněž jsou na nich bývalé významné 
osobnosti. Zachycují události z období od konce 30. 
let až do konce 80. let 20. století.

Vzácné jsou například záběry z proměny čtvrti 
Ohrada včetně odstřelu synagogy a demolice mos-
tů na řece Otavě a Volyňce.

Mnoho zajímavých dokumentů přinesla také spolu-
práce s Volyňskou kulturou, pro kterou J. Landsin-
ger také digitalizoval filmy z jejich sbírek, a tak i tyto 
záběry s národopisnou tématikou a mnohdy i zábě-
ry ze Strakonic má MSP k dispozici. 

Získané materiály budeme využívat k sestavová-
ní komponovaných tématických pořadů k historii 
města.

Původní filmové pásy jsou profesionálně ošetřeny 
a uloženy v depozitáři muzea.

Předměty měsíce
Ludmila Vilánková

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 2016 jsme zahájili dvěma páry obrazů zob-
razujících sv. Petra a sv. Pavla. Obrazy nejsou signo-
vané, ale podle malířského rukopisu jsou připisová-
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ny strakonickému malíři Antonínu Zellerinovi (také 
psaný „Celerin“), který žil v letech 1786– 1870.

Všechny čtyři vystavené obrazy měly natolik zčer-
nalý lak, že malba byla nečitelná. Oběma olejomal-
bám navíc chyběl vypínací rám. Proto jsme roku 
2015 přistoupili k restaurování. Byly sejmuty staré 
lakové vrstvy, olejomalby byly po rentoaláži (přene-
sení na nové plátno) vypnuty do nově zhotovených 
rámů. Místa s odloupnutou vrstvou malby si vyžá-
dala retuše. 

Dalším zajímavým předmětem byla krinolína pochá-
zející z doby kolem roku 1880. Jde o ocelovou kon-
strukci, která určuje módní tvar sukně. Pod touto 
krinolínou se vzadu nosila další výztuha, jakýsi pol-
štářek. Originální polštářek se bohužel nedochoval, 
vystavena byla moderní náhražka.

V hlavní sezóně jsme vystavili prapor strakonického 
spolku veteránů spolu se stuhou.

Tuto hedvábnou stuhu spojenou do mašle darovala 
strakonickému spolku veteránů císařovna Alžběta 
Bavorská, zvaná Sissi, manželka císaře Františka 

Josefa I. Informuje nás o tom zlatý vyšívaný nápis 
na stuze a vyšité erby Habsburků a Wittelsbachů. 
Stuha se připínala k praporu, který veteránům da-
roval roku 1880 velkopřevor johanitského řádu 
Othonio Lichnowský. Darování stuhy od císařovny 
je výrazem velké vážnosti a významu Spolku veterá-
nů, jehož vznik byl podpořen právě rytířským řádem 
johanitů.

V druhé polovině srpna byly v plném proudu pří-
pravy na XXII. ročník mezinárodního dudáckého 
festivalu. V kapitulní síni jsme chystali výstavu histo-
rických dud, na chodbě v hradu retrospektivní foto-
grafickou výstavu z uplynulých ročníků MDF. Před-
mět měsíce jsme rovněž věnovali tématu dudáctví. 
Vystaveno bylo několik plakátů festivalu ze 60., 70. 
a 80. let a zároveň také výběr z festivalových kera-
mických džbánků.

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

Přehled akcí za rok 2016

HRAD STRAKONICE:

VÝSTAVY

Hradní palác
Řeka Otava vypráví (2.4. – 29.5.)
Svět rudého muže (9.6. – 14.8.)
Karel Bečvář, Jan Samec, Jiří Kožíšek, obrazy, plas-
tiky (25.8. – 30.10.)

Kapitulní síň

Velikonoční příběh (17.3. – 10.4.)
ZUŠ – přehlídka prací žáků výtvarného oboru (6.5. 
– 27.5.)
Karel IV. a Prácheňsko (2.6. – 30.6.)

Historické dudy – nástroj králů i žebráků (19.8. – 
18.9.)
Půjdem spolu do Betléma (23.11 – 26.12.)

Zámecká galerie  
Fotografie/noviny – Jiří Egermaier ( 4.2. – 31.3.)
Impresionismus – Karolína Borecká (4.4. – 26.5.)
Karel IV. – společná akce DDM, Gymnázia Strakonice 
a muzea (2.6. – 30.6.)
Ztráty a nálezy – Milan Doubrava (14.7. – 31.8.)
Augustin Liška – obrazy krajin (15.9. – 30.10.)
Andělské vábení – DDM ( 11.11. – 15.12.)

Vernisáže
Fotografie/noviny – Jiří Egermaier ( 3.2.)
Velikonoční příběh (16.3.)
Řeka Otava vypráví (1.4.)
Impresionismus – Karolína Borecká (3.4.)
ZUŠ (5.5.)
Karel IV. a Prácheňsko (1.6.)
Svět rudého muže (8.6.)
Ztráty a nálezy – Milan Doubrava (13.7.)
Historické dudy – nástroj králů i žebráků (18.8.)
Karel Bečvář, Jan Samec, Jiří Kožíšek, obrazy, 
plastiky (24.8.)
Augustin Liška – obrazy krajin (14.9.)
Andělské vábení – DDM ( 10.11.)
Půjdem spolu do Betléma (22.11.)
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AKCE MUZEA
Léto pod Rumpálem

Hrad žije tancem a muzikou (21.5.)
Koncert pěveckého sboru Gymnázia Strakonice 
(16.6.)
Koncert komorního souboru Modus (20.6.)

Další akce muzea 
Dílničky k výstavě Velikonoční příběh
Edukační program k výstavě Řeka Otava vypráví
Den otevřených dveří (18.5)
Indiánská muzejní noc (25.6.)
Edukační program k výstavě Svět rudého muže
Gotika hravě v hlavě
Přednáška pro hendikepované (7.12.)
Dílničky k výstavě Půjdem spolu do Betléma
Adventní trhy pod Rumpálem (2. -4.12.)

Přednášky pro veřejnost 
Voroplavba na Otavě a Vltavě (13.4.)
Otava a Strakonice – promítání filmu (27.4.)
Zlatá cesta. Historie a výzkum obchodní komuni-
kace Karla IV. (12.5.)
Hrad Helfenburk, páni ze Strakonic, Rožmberkové 
a Karel IV. (26.5.)
Karel IV. a Prácheňsko v pověstech a legendách 
(13.6.)
Největší Čech (23.6.)
Historické dudy, nástroj králů i žebráků (součást 
oficiálního programu 22. MDF) (28.8.)
Strakonické dudácké festivaly ve vzpomínkách 
(11.10.)
Působení Národní jednoty severočeské na přelo-
mu 19. a 20. století (10.11.)

Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka výstavy Svět rudého 
muže (12., 22.6.)
Večerní komentovaná prohlídka s výstupem 
na Rumpál ( 19.9.)
Komentovaná prohlídka výstavy Půjdem spolu 
do Betléma (19.12.)

UKÁZKY NA AKCÍCH JINÝCH POŘADATELŮ
Rybí trh ve Finsterau (11.9.)
Mlácení obilí v ZOO Plzeň (18.9.)
Pletení pomlázek v ZOO Hluboká (26.3.)

AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI
Předávání maturitního vysvědčení (Gymnázium 
Strakonice 3.6.)
Předávání maturitního vysvědčení (Průmyslovka 
Strakonice 14.6.)
Noc kostelů 2016 - Komentované prohlídky výstavy 
Karel IV. a Prácheňsko (10.6.)

Koncert - Kytarový recitál (12.7.) 
Běh naděje (15.9.)
Koncert - Mosty porozumění (29.9.)
Smíšený pěvecký sbor Janáček (15.10.)
Kněží hora známá a neznámá (I. část - přehled pra-
věku Strakonicka, II. část KH), KD Katovice (22.11.)
Svatební obřady (4x Hoslovice, 3x kapitulní síň)

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Řeka Otava (26., 27.1.)
Významné osobnosti (18., 20.2.)
Pověsti našeho kraje (22., 23.3.)
Velikonoční příběh a jeho pokračování (19., 27.4.)
Indiáni (17., 18.5.)
Karel IV. a Prácheňsko (21., 22.6.)
Seberův mlýn v Nišovicích (13., 21.9.)
Konopická (25., 26.10.)
Archeologie na Strakonicku (29., 30.11.)
Půjdem spolu do Betléma (13., 14.12.)

 
MLÝN HOSLOVICE:
AKCE NA MLÝNĚ    

Velikonoce (19.3.)
Jaro na mlýně (16.4.)
Vyhánění dobytka na pastvu (8.5.)
Domácnost paní mlynářky (18.6.)
Dětský den (16.7.)
Dožínky (13.8.)
Konopická (3.9.)
Den mlynářů (17.9.)
Zlatý posvícení (8.10.)

  
PODPORA AKCÍ JINÝCH POŘADATELŮ 
Strakonické vítání léta, MÚ Strakonice (23.4.)
Novoroční ohňostroj, MÚ Strakonice
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2016
počet osob

1. HRAD STRAKONICE
z toho: 38 458

•EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 16 895

•VÝSTAVY (samostatné vstupy) 6 912

- Hradní palác 762

- Kapitulní síň 5 068

- Vernisáže 1 082

•EDUKAČNÍ PROGRAMY 2 188

•ZÁMECKÁ GALERIE 3 543

•AKCE MUZEA 7 837

- Léto pod Rumpálem 710

- Ostatní akce 5 321

- Přednášky pro veřejnost 1 806

•AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI POŘADATELI 1 083

2. MLÝN HOSLOVICE
z toho: 15 537

•PROHLÍDKY AREÁLU 11 430

•AKCE NA MLÝNĚ 3 698

•UKÁZKY NA AKCÍCH JINÝCH POŘADATELŮ 409

3. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST (zdarma) 1 221 

CELKEM 55 216

Zpracovala: M. Francová
Zdroj: evidenční systém Colosseum, přednášející a evidence Oddělení odborných pracovníků programu a propagace
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2014 2015 2016

Hlavní město Praha 12%

Jihočeský kraj
34%

Jihomoravský kraj
5%

Karlovarský kraj
2%

Královéhradecký kraj
2%

Liberecký kraj
2%

Moravskoslezský kraj
9%

Olomoucký kraj
1%

Pardubický kraj
2%

Plzeňský kraj
10%

Středočeský kraj
11%

Ústecký kraj
4%

Vysočina
4% Zlínský kraj

2%

Návštěvnost dle jednotlivých krajů pro rok 2016
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Výběr z akcí 

Svět rudého muže – výstava, muzejní noc
Ludmila Vilánková

Strakonický hrad se stal místem poměrně netra-
diční výstavy Svět rudého muže. Jak název napoví-
dá, výstava se snažila přiblížit život indiánů, jejich 
kulturu i to, jakým způsobem vnímali svět a příro-
du kolem sebe. Na vlastní oči si bylo možné pro-
hlédnout indiánské týpí postavené v renesanční 
síni Jelenka, kopie indiánských zbraní či figuríny 
indiánů v oděvech a válečném malování typickém 
pro jednotlivé kmeny Severní Ameriky. Mezi expo-
náty se objevily také takové rarity jako bizoní leb-
ka z více než tunového bizoního býka, malovaný 
plášť z jelena wapiti nebo náhrdelník z pravých 
medvědích drápů. 
Indiánská kultura je plná moudra, svobodného vní-
mání a duševní síly. Návštěvníci výstavy zde mohli 
nalézt odpověď na otázky žití a přežití indiánů, co 
k čemu sloužilo, jak si hráli nebo že skleněné korál-
ky dováželi mimo jiné ze šumavských skláren.
Autory výstavy byli Aleš Turner a jeho kamarádi 
Roman Konečný a Lukáš Junek. 
Aleš Turner tvrdí, že vystavené věci nejsou jen 
mrtvé muzejní exponáty. Prý v nich je nastřádaná 
energie nabitá sluníčkem. Ví, o čem mluví. Indián-

ská tématika mu učarovala natolik, že se sám na-
učil vyšívat korálky i ostny z ursona kanadského 
a vyrábět indiánské zbraně, bubny nebo kožené 
čluny. Vyrábí hlavně podle dochovaných originálů 
obrázků či fotografií, které se v indiánské komu-
nitě mezi sebou nezištně předávají či půjčují. Při 
výrobě předmětů pracuje navíc s původními ma-
teriály i technikami, jaké používaly prérijní národy 
před příchodem „bílého muže“.
Svět rudého muže byla stěžejní, největší a nejdelší 
výstava loňské sezóny.
Vernisáž i muzejní noc se nesly v indiánském du-
chu. Při vernisáži došlo na vykuřování výstavních 
prostor, vyhánění zlých duchů a posilování imunity 
kouřem.
Muzejní noc byla organizovaná ve spolupráci se 
skupinou Pšito Oyate. Kromě indiánské výstavy, 
která byla ten den pro návštěvníky zdarma, byly 
přichystány na nádvoří hradu další aktivity. Po celý 
byl k vidění indiánský tábor, mohli jsme nahléd-
nout i dovnitř zařízeného indiánského týpí. Malí 
válečníci se na nádvoří strakonického hradu ma-
lovali válečnými barvami a vyzkoušeli si střelbu 
z luku a hod tomahawkem. Vyráběli svou vlastní in-
diánskou čelenku nebo korálkový náramek a také 
sledovali výrobu šamanského bubnu či vyšívaných 
mokasínů. 
Pětkrát během celého dne se malí i dospělí ná-
vštěvníci mohli zapojit do indiánských tanců v po-
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dání profesionální skupiny Pšito Oyate. Viděli jsme 
indiánské ceremonie, dětské pow-wow i zvířecí 
tance. 
Závěrečný mystický apačcký ďábelský tanec a oh-
ňovou show překazila bouřka spojená s prudkým 
a dlouhotrvajícím deštěm.

Staročeská konopická v hoslovickém mlýně
Ludmila Vilánková

K šumavskému Podlesí patří staročeská slavnost 
konopická. Již několik let jsme v muzeu plánovali 
uspořádat konopickou ve mlýně v Hoslovicích. Plá-
ny jsme uskutečnili začátkem září roku 2016. 
Naším hlavním partnerem byl Český svaz žen 
v Česticích. Čestické ženy pořádají konopickou jed-
nou za několik let, proto jsme se rozhodli využít je-
jich zkušeností a požádat o uspořádání konopické 
ve mlýně. Ženy domluvily spolupráci s Pošumav-
skou dudáckou muzikou a s jednotlivými harmoni-
káři jednotlivci, ozvučení s firmou Alva, angažovaly 
i čestické muže jako dohazovače, Konopičáka, Ko-
nopičku s matkou.
S nácvikem konopické jsme začali již v červnu. 
Ženy se scházely pravidelně s několika muzikanty. 
Pásmo má spoustu textů a nápěvů, které je tře-
ba se naučit. Zažité texty jsme museli přizpůsobit 

hoslovickým podmínkám. To působilo zpočátku 
trochu problémy, ale ženy se scházely i přes léto 
velice disciplinovaně a pravidelně a všechny texty 
se úspěšně přeučily. V areálu mlýna jsme vytipo-
vali jednotlivá stanoviště, na kterých se odehráva-
jí scénky a koncem léta uspořádali první zkoušku 
na místě. V pátek před sobotní akcí jsme pak uspo-
řádali generální zkoušku. 
Ke každé svatbě, tedy i ke konopické, patří kolá-
če, cukroví a další sladkosti. I s pečením nám velice 
pomohly čestické ženy, aby bylo dost pro všechny 
návštěvníky. 
Také organizačně byla konopická poměrně ná-
ročná. Kromě pracovníků muzea pomáhali také 
čestičtí hasiči, především kvůli otevřenému ohni 
v přírodě, který ke konci slavnosti spálí obydlí Ko-
nopičky.
Konopická je tradiční, hlavně jihočeská zábava. 
V jiných krajích ji většinou neznají. Je to veselá slav-
nost s více než stoletou historií. Původně to byl jen 
průvod žen a děvčat s máječkem. Potom byly po-
stupně doplňovány námluvy Konopičáka a Kono-
pičky a svatba, nebo spíše parodie na svatbu. Ko-
nopická je slavnost podobná dožínkám. Slavila se 
jenom tam, kde se pěstovalo konopí a len. Proto 
ve většině krajů tuto slavnost vůbec neznají. Ko-
nopická se nedržela ani v celých jižních Čechách, 
ale hlavně na Prácheňsku. To znamená na Strako-
nicku, Vodňansku, Vimpersku, Volyňsku, Horažďo-
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vicku a Písecku. 
Na Strakonicku se tato dívčí a ženská zábava sla-
vila vždycky. V posledních letech se sice už nepěs-
tuje konopí, ale konopická se zase začíná v mnoha 
vesnicích nacvičovat.
Práci se lnem a konopím dělaly jenom ženy, proto 
konopická patří také jenom jim. Ony si objednávají 
a platí muziku, zpívají, baví se, tancují. Pomáhá jim 
dohazovač, který se snaží přemluvit Konopičáka, 
aby slezl z vikýře a nechal se dovézt k nevěstě.
Konopickou doprovází kapela a harmonikáři, 
po celou dobu se mluví i zpívá. 
Začátkem září nám v Hoslovicích přálo počasí, ko-
nopická se povedla ke spokojenosti pořadatelů, 
účinkujících i návštěvníků.

 
Adventní trhy pod Rumpálem
Radka Soukupová

Ve dnech 2.12. - 4.12.2016 uspořádalo Muzeum 
středního Pootaví již tradiční dvacáté adventní 
trhy pod Rumpálem, které nám všem zpříjemni-
ly čas adventní a vánoční. Po celé tři dny byl při-

praven bohatý kulturní program, na kterém se 
vystřídalo mnoho účinkujících se svým pěveckým 
a hudebním vystoupením. Letošním zpestřením 
hlavního programu byl v páteční odpoledne a pod-
večer videomapping zdejší strakonické firmy Adi-
ent s názvem Od Fezka k Adientu. Nechybělo ani 
již tradiční sobotní otevření pekelných bran, které 
bylo pro letošní rok připraveno ve stodole na tře-
tím hradním nádvoří a pro ty nejmenší mikulášská 
nadílka s očekávaným příchodem Mikuláše v do-
provodu anděla a čertů. Součástí hlavního pro-
gramu na neděli byl připraven s pomocí skupiny 
historického šermu Vendeta Živý betlém dotvořen 
živými zvířaty a hlavně dvěma velbloudy, na kte-
rých byla možnost svezení. Adventní trhy se kona-
ly na všech třech nádvořích strakonického hradu 
a bylo zde na sedmdesát prodejců, kteří se před-
háněli a nabízeli své originální výrobky a pamlsky. 
Po celou dobu konání trhů byly otevřeny výstavní 
prostory strakonického hradu mazhaus a Jelenka 
a byla zde možnost využít nákupu vánočních oz-
dob a jablonecké bižuterie, vše doprovázené krea-
tivní dílnou. Jako každý rok probíhala také výstava 
v kapitulní síni, tento rok s názvem Půjdem spolu 
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do Betléma, kde byla možnost obdivovat na 150 
vystavovaných betlémů. Poslední výstavou před 
zavřením a ukončením provozu Zámecké galerie 
byla výstava pod názvem Andělské vábení, kde 
byla možnost prohlédnout si výtvory místních dětí 
DDM Strakonice.
Jsme rádi, že se adventní trhy pod Rumpálem staly 
tradicí, o čemž svědčí jejich návštěvnost. Už si ani 
neumíme představit kouzlo vánoc bez této akce 
a její vánoční atmosféry.

Edukační činnost
Mgr. Kateřina Prokopcová

V roce 2016 jsem opět připravila několik edukač-
ních programů a tvořivých dílen k výstavám, které 
se konaly v kapitulní síni nebo v prostorách hra-
du. Programy byly navštěvované hlavně dětmi 
z mateřských a základních škol. V loňském roce se 
na tyto edukační programy přihlásilo také mnoho 
letních a příměstských táborů, které měly zájem 
i o program ve mlýně v Hoslovicích.
První tvořivé dílny souvisely s velikonoční výsta-

vou. Velikonoční výstava byla zaměřená spíše 
na starší děti ze základních škol. Dva týdny před 
zahájením výstavy jsem připravila tvořivé dílny 
pouze pro mateřské školy. Byla to ukázka malo-
vání vajíček voskovou technikou. Každá školka do-
stala kraslici na památku. Při dílnách si děti z ma-
teřských škol vytvořily masku zajíce z papírového 
tácku. Starší děti ze základních škol měly za úkol 
vytvoření koláže ve skupině. Práci ve skupině jsem 
zvolila proto, aby se děti mezi sebou naučily více 
spolupracovat a komunikovat. 
Na začátku sezóny v prostorách hradu jsme měli 
zajímavou výstavu o řece Otavě. Připravila jsem 
edukační program pro základní školy, kde si děti 
ve skupinách vyzkoušely vázání uzlů, morseovu 
abecedu nebo chytání rybiček. Zajímavou aktivi-
tou byl pro ně kvíz o řece, správné odpovědi vklá-
daly na magnetickou tabuli. 
Na začátku prázdnin jsme měli v prostorách hra-
du výstavu o indiánech. K výstavě jsem připravila 
edukační program, který jsem v průběhu letních 
prázdnin nabídla všem letním a příměstským tá-
borům. Na začátku před prohlídkou výstavy jsme 
děti namalovali jako indiány barvami na obličej. 
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Při prohlídce měly děti možnost vidět mnoho dru-
hů kožešin zvířat od medvěda přes pumu a další. 
Byly připraveny pracovní listy na stopy zvířat. Děti 
v prostorách hledaly jednotlivé stopy a zapisovaly 
do pracovních listů, ty jsme vždy společně zkon-
trolovali. Dále si děti vyrobily indiánskou čelenku 
a vlastní odznak. Nejvíce je zaujala výroba odzna-
ků. Odznaky jsme vkládali do stroje a na dvě stisk-
nutí byl odznak hotov. Ten si děti potom mohly 
připnout na tričko nebo mikinu. 
Na konci sezóny jsme měli v prostorách hradu 
výtvarnou výstavu, na kterou jsem připravila edu-
kační program pro střední školy. O tento program 
střední školy neměly zájem. Samotnou mě to pře-
kvapilo, protože program byl připraven na žádost 
středních škol.
Poslední tvořivé dílny v loňském roce byly k vánoč-
ní výstavě. Vánoční dílny probíhaly po celou dobu 
vánoční výstavy. Děti vyráběly vánoční ozdoby pro 
ptáčky z různých druhů zrní. Aby dobře a rychle 
ozdoba ze zrní ztuhla, přidávali jsme želatinu a dá-
vali jsme ozdoby na mráz. Ozdoby si děti mohly 
pověsit ke krmítku nebo na stromeček venku. 
Během roku pokračoval dále edukační program 
pod názvem Gotika hravě v hlavě. Tento program 
je připraven pro první i druhý stupeň základních 
škol. O tento typ programů mají základní školy 
vždy velký zájem. Celkem v loňském roce navštívi-
lo všechny připravené programy dohromady 2597 
děti, to bylo téměř o tisíc dětí víc než v roce 2015.

Marketingové aktivity
Mgr. Kateřina Prokopcová

V loňském roce jsme se zúčastnili několika veletr-
hů. Jako každý rok na začátku roku to byl veletrh 
Holiday World v Praze, kde jsme představili nové 
propagační materiály na celou sezónu. Další byl ji-
hočeský Kompas v Českých Budějovicích, kde jsme 
kromě propagace měli i ukázky edukačních činnos-
tí pro děti a studenty. 
Novinkou byla prezentace našeho muzea a ostat-
ních organizací Jihočeského kraje v zahraničí. 
Na jaře jsme se prezentovali v obchodním centru 
v rakouském městě Linz. Na podzim jsme se účast-
nili opět spolu s ostatními organizacemi prezen-
tace v německých Drážďanech. Na tyto veletrhy 
máme připravené propagační letáky v anglickém 
a německém jazyce.
Každý rok jsme zváni na akce, které pořádají 
ostatní organizace zřizované Jihočeským krajem. 
Na těchto akcích předvádíme řemeslné ukázky. 
Na akci v ZOO Hluboká pleteme pro návštěvníky 
velikonoční pomlázky, v ZOO Plzeň předvádíme 
mlácení obilí a na rybím trhu ve skanzenu Finsterau 
jsme dělali ukázku práce s vizovickým těstem.
Dále jsme se snažili zveřejňovat informace o ak-
tuálním děním v muzeu na muzejních webových 
stránkách, ostatních portálech a hlavně na na-
šem facebooku. V loňském roce jsme pokračova-
li ve spolupráci s Jihočeskou televizí, která vždy 
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odvysílala pozvánky na naše akce. K tomu jsme 
pravidelně využívali i turistického magazínu KAM 
po Česku, a to jak jeho měsíčníku KAM po Česku, 
tak i Pražského kulturního přehledu.

 
Přeshraniční spolupráce
Ing. Ludmila Koštová 
PhDr. Ivana Říhová

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 Heimatpflege 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. Pro 
větší atraktivitu a srozumitelnost pro českého ná-
vštěvníka byly všechny texty i popisky přeloženy 
také do češtiny. Ve společenské části areálu je při-
pravena prezentace hoslovického mlýna.
Slavnostní otevření nově postaveného mlýna 
v Haibachu, původně plánované na květen 2015, 
proběhlo v říjnu 2016.  
Celkově byly našemu muzeu z evropských fondů 
proplaceny uznatelné výdaje ve výši 9 861,51 eur. 
Projekt byl předfinancován a kofinancován Jiho-
českým krajem. 

Výstavní činnost

Řeka Otava vypráví
Mgr. Blanka Madová

Hlavní sezónu zahájilo muzeum 1. dubna 2016 vý-
stavou Řeka Otava vypráví. Během slavnostní ver-
nisáže promluvila řeka k návštěvníkům v podání 
hudebního dua FLAŠKINET. Mezi hrou na kytaru 
a skleněné lahve naplněné vodou se rozezněla 
i voda z řeky Otavy. 

Výstava inspirovaná po vzoru Prácheňského mu-
zea v Písku přiblížila návštěvníkům prostřednic-
tvím píseckých panelů tok řeky Otavy, využití vod-
ní síly a bohatství, které řeka v minulosti ukrývala 
a dnes ho tají. Patřilo mezi ně rýžování zlata, vý-
skyt perlorodky říční a hojnost lososů. Proces rý-
žování představil návštěvníkům názorný model. 
K lovení ryb se používaly vystavené bambusové 
pruty, různé vidlice nazývané krongle či krondle 
a dřevěné soudky lejtny. Zajímavým exponátem se 
staly sladkovodní perly z perlorodky říční, které vy-
lovil ve 30. letech 20. století na řece Otavě ve Stra-
konicích pan Hugo Binhack. Modely vorů, plátěné 
cedule, železné háky, pily, sekery, vorařské boty, 
krásně zdobená harmonika a dobové dokumenty 
s fotografiemi připomněly vorařskou tradici. Opo-
menuto nezůstalo ani šumavské sklářství.
N nově vytvořených panelech jsme se zaměři-
li na příběh řeky ve Strakonicích a blízkém okolí. 
Bohatý obrazový materiál podal svědectví o mos-
tech, mlýnech, průmyslovém využití, regulaci a po-
vodních. Malebná zákoutí, která řeka ve městě 
kdysi vytvářela, promluvila k návštěvníkům skrze 
dobové fotografie a obrazy regionálních malířů, 
např. Aloise Hanše a Jarko Dvořáka Šumavského. 
Zvláštní místo mezi exponáty zaujala cechovní ko-
rouhev mlynářů s postavou sv. Jana Nepomucké-
ho. K jeho svatořečení přispěl mimo jiné prokázaný 
zázrak, který se odehrál ve Strakonicích. Zázrač-
né uzdravení Rozárky Hodánkové, která spadla 
do mlýnského náhonu a Jan se jí zjevil, přiblížila 
návštěvníkům olejomalba na plátně z kostela sv. 
Markéty. Obraz Madony dochovaný v kostele Pan-
ny Marie Bolestné na Podsrpu připomněl příběh 
mariánské plastiky z kamenného mostu, ke které 
se lidé chodili modlit s prosbou o uzdravení. Obraz 
věnovala za uzdravení Roberta Fabiana roku 1926 
jeho rodina. 
Skrze činnost místních vodáků a rybářského svazu 
byl zobrazen vztah k řece Otavě z pohledu součas-
nosti a nedávné minulosti. Činnost vodáků a ry-
bářů návštěvníkům přiblížily vystavené vodácké 
kroniky, časopisy, pomůcky, ukázky vodácké vý-
bavy, preparované ryby a rybářské náčiní – pruty 
vyrobené z různých materiálů, proutěné saky, na-
vijáky, splávky aj. Připraven byl i sestřih dobových 
filmových záběrů z rybářských závodů z 50. let 20. 
století a filmová ukázka zájmové činnosti místních 
vodáků. 
Po celou dobu konání výstavy si mohli malí ná-
vštěvníci vyzkoušet vázání vodáckých uzlů, luš-
tění morseovky a chytání ryb. Pro žáky druhého 
stupně základních škol byla připravena komento-
vaná prohlídka oživená o zábavné úkoly, během 
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kterých žáci využili svoji paměť i zručnost. V rám-
ci výstavy byla realizována přednáška Ing. Radky 
Velkové na téma voroplavba na Otavě a Vltavě (13. 
4.). Jaroslav Landsinger připravil filmový doku-
ment zachycující zajímavá místa kolem řeky Otavy 
ve Strakonicích (27. 4.). Dobové a současné záběry 
doplnil poutavým vyprávěním a osobními vzpo-
mínkami. V rámci Dne otevřených dveří muzea 
ukázali členové Spolku Vltavan v Purkarci výrobu 
houžví, které se používaly na vázání vorů. 
Exponáty na výstavu zapůjčila mnohá okolní mu-
zea a místní organizace mající vztah k řece Otavě 
– např. Prácheňské muzeum v Písku, Městské mu-
zeum Horažďovice, Muzeum Šumavy Sušice, Stát-
ní oblastní archiv v Třeboni, Muzeum řeky Otavy 
a voroplavby Střelské Hoštice, Římskokatolická 
farnost Strakonice, Český rybářský svaz místní or-
ganizace Strakonice, člen rybářského svazu Petr 
Feismantl, turisticko-vodácké oddíly v Strakoni-
cích – Podskaláček, Bušmeni a Mokrá stopa, bývalí 
Vodáci Fezko Strakonice a další.

Návraty . . .
PhDr. Ivana Říhová

Ano, tak bychom mohli nazvat výstavu, která byla 
zahájena 24. 8. v Jelence strakonického hradu.
Do svého rodiště či ke svým kořenům se vrátili tři 
autoři, spolužáci, absolventi stejné střední umě-
lecké školy (dva v Bechyni u prof. Podmola, jeden 
v Karlových Varech), umělci, kteří si vydobyli slávu 
za hranicemi našeho regionu a ve světě jsou více 
známi než ve svém rodišti. Jejich umělecké životy 
se po studiích protnuly v Karlových Varech, všich-
ni mají za sebou mnoho úspěšných výstav, účast 
na uměleckých mezinárodních sympoziích. Přesto-
že vstoupili do sedmé dekády svého života, zů-
stávají přátelé a jsou plni elánu a nových nápadů. 
Naposledy své síly spojili v roce 2015 v karlovarské 
Galerii umění.
V Karlových Varech žije a pracuje Jan Samec, syn 
Strakoňákům velmi dobře známého malíře Jana 
Samce. Sté výročí jeho narození vzpomeneme 
v roce 2017. Rodinu Samců dodnes připomíná bu-
dova na břehu Volyňky, na které v šedavé fasádě 
prosvítá jméno Augustin Samec. Rod Samců zů-
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stává svému oboru věrný již po několik genera-
cí. Zatímco nejstarší z rodu se věnoval výhradně 
obrazům, syn Jan se zaměřil na velkoformátovou 
kresbu, užitou i volnou keramiku, instalace a rea-
lizace v architektuře i ve veřejném prostoru (kera-
mické objekty, fontány, apod.).
V dalekém Malmö ve Švédsku žije od roku 1991 
Karel Bečvář, který se narodil a své dětství prožil 
ve Strakonicích na pivovarském dvoře. „Pro mě byl 
pivovar kouzelným místem mých dobrodružných 
her, tajemným a útulným palácem“, tak i po létech 
vidí svůj domov a bezstarostné období dětství jed-
našedesátiletý Karel Bečvář. Ne každý ví, že právě 
on je autorem broušeného a rytého křišťálového 
bloku Poslední večeře Páně, který předával Václav 
Havel v roce 1990 papeži Janu Pavlu II. při jeho ná-
vštěvě Čech. I druhý dárek pro papeže, Křišťálo-
vý kříž, byl z rukou našeho rodáka. Jeho plastiky 
zdobí i interiér Eltona Johna či Whoopi Goldberg. 
Známá americká herečka si zakoupila Bečvářovu 
sochu Její Veličenstvo, když v roce 1996 spěcha-
la kolem galerie Alfa-Omega v Karlových Varech 
na zahájení Mezinárodního filmového festivalu.
Synonymem pro jméno Jiří Kožíšek je bílý porce-

lán. Svým výtvarným projevem výrazně zasáhl 
do výrobního programu porcelánek v karlovar-
ském regionu před i po roce 2000. Již jako absol-
vent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se 
stal vedoucím výtvarníkem Karlovarského porce-
lánu v Lesově. Soustředil se na designerský vývoj 
nápojových a jídelních souprav. Křehká porcelá-
nová hmota spojená s umělcovou kreativitou se 
mění v ladné a v proporcích vyvážené předměty. 
Konvice sice zůstává konvicí a šálek šálkem, ale zá-
roveň máte v rukou neobyčejně výrazný, mnohdy 
extravagantní plastický předmět. Nádherné jsou 
jeho rozměrná porcelánová svítidla či vázy.
Spojením děl těchto tří umělců vznikla krásná 
a hodnotná výstava. Jména Karel Bečvář, Jiří Ko-
žíšek a Jan Samec jsou dokladem toho, že i v prů-
myslovém maloměstě se rodí velcí umělci.
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Historické dudy, nástroj králů i žebráků
Ludmila Vilánková

Před dudáckým festivalem jsme v kapitulní síni 
zahájili unikátní tematickou výstavu historických 
hudebních nástrojů se zaměřením na 13. - 17. sto-
letí. Výstava s názvem Historické dudy, nástroj 
králů i žebráků představila dudy zhotovené podle 
dobové ikonografie. Předlohy nástrojů pro ranou 
gotiku pocházely ze španělského královského 
manuskriptu Cantigas de Santa Maria a sochař-
ské výzdoby průčelí paláce hrabat ze Champagne 
v Reims. Vrcholnou gotiku zastupovaly dudy za-
chycené na freskách z hradu Karlštejn a z kaple sv. 
Kateřiny v Kouřimi. Renesanci ztvárnily nástroje 
vyrobené podle rytiny Albrechta Dürera, malby 
Pietera Brueghela, fresky „Tanec smrti“ v Bernu 
a též sochy ze Zpívající fontány na Pražském Hra-
dě. Manýrismus prezentovaly nástroje vyobraze-
né na obrazech slavných vlámských malířů, rytin 
Michaela Praetoria a dudy rekonstruované z ar-
cheologického nálezu z vraku lodi potopené v 17. 
století na severu Německa. Výstavu dotvořil sty-
lový interaktivní prvek s nahrávkami jednotlivých 
hudebních nástrojů. 
Všechny nástroje byly ze soukromé sbírky Mgr. Mi-
loslava Vaváčka. M. Vaváček se jako sběratel za-
měřuje na historické hudební nástroje a zároveň je 
i dudákem a vedoucím souboru historické hudby 
Dei Gratia. Je jedním z režisérů Mezinárodního du-
dáckého festivalu ve Strakonicích. V rámci progra-
mu MDF se v neděli dopoledne konala v kapitulní 
síni přednáška M. Vaváčka. Příznivci dudácké a his-
torické hudby kapitulní síň zcela zaplnili.

Přednášková činnost
Mgr. Michaela Mikešová

V roce 2016 muzeum pokračovalo v cyklu odbor-
ných přednášek pro veřejnost. Hlavním téma-
tem bylo 700. výročí narození Karla IV. a nám se 
podařilo pozvat i odborníky, kteří v několika vy-
stoupeních pohovořili o vztahu tohoto panovní-
ka ke strakonickému regionu. Přednášejícími byli 
PhDr. František Kubů, PhDr. Petr Zavřel, Mgr. Mi-
roslav Svoboda, Ph.D., Ing. Miroslav Šobr a Ing. Jo-
sef Kalbáč. 
Náplň ostatních přednášek byla různorodá. Na jaře 
se uskutečnily dvě k výstavě Řeka Otava vypráví, 
první vedená Ing. Radkou Velkovou a druhá Jaro-
slavem Landsingerem. Tato přednáška byla spoje-
ná s promítáním starých filmových ukázek. V létě 
jako součást oficiálního programu XXII. Meziná-
rodního dudáckého festivalu se v kapitulní síni ko-
nala přednáška Mgr. Miloslava Vaváčka s názvem 
Historické dudy, nástroj králů i žebráků. Na podzim 
nás seznámili Mgr. Irena Novotná, Zdeňka Hadra-
bová, František Zemen a Jaroslav Landsinger se 
vzpomínkami pamětníků na strakonické dudácké 
festivaly, Mgr. Eva Rašková s působením Národní 
jednoty severočeské na přelomu 19. a 20. století 
a pro městys Katovice referoval Mgr. Petr Menšík, 
Ph.D. spolu s Mgr. Vlastimilem Králem o pravěku 
na Strakonicku s důrazem na Kněží horu. 
V tomto roce se uskutečnily i komentované pro-
hlídky vedené našimi pracovníky k výstavám Karel 
IV. a Prácheňsko či Svět rudého muže a jedna ve-
černí komentovaná prohlídka s výstupem na věž 
Rumpál. Navíc jsme se v rámci Dne řemesel v Zo-
ologické a botanické zahradě města Plzně podíleli 
na ukázkách zemědělských prací (mlácení obilí, 
…).
Mimo obvyklých odborných příspěvků pro veřej-
nost jsme pokračovali i v přednáškách pro Domo-
vy seniorů v Lidické a Rybniční, Sdružení zdravot-
ně postižených ve Strakonicích a místní školy.
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Konec Zámecké galerie
PhDr. Ivana Říhová

Zámecká galerie představovala v historii muzea jed-
nu samostatnou kapitolu, která byla po 20 letech 
uzavřena.

K 1. 6. 2016 doslala naše organizace od vlastníka, 
Města Strakonice, šestiměsíční výpověď z prostor, 
kde od roku 1997 galerii provozovala. Tyto prosto-
ry jsou součástí areálu strakonického hradu a staly 
se vstupní bránou pro návštěvníky a výkladní skříní 
muzea. Navíc si zde zájemci mohli po celý rok za-
koupit nevšední dárek.

Zámecká galerie představovala komorní, ale přesto 
důstojný prostor pro menší výstavy nebo pro za-
čínající umělce, kteří si na velký prostor ještě „ne-
troufali“. Také se zde realizovaly výstavy, které se 
do klasických galerijních prostor svým charakterem 
a uspořádáním nehodí.

Za dvě desetiletí zde byly realizovány desítky vý-
stav. Vyjmenovat je všechny nelze, ale některé 
utkvěly v paměti Strakoňáků, protože byly sku-
tečně výjimečné. Velmi ráda vzpomínám např. 
na předvánoční prodejní výstavu knižního nakla-
datelství Albatros s nabídkou knih pro naše děti, 
výstavu loutek paní Váchalové, několik ročníků 
Mezinárodní výstavy dětských výtvarných prací 

LIDICE (v ZG byla pouze část, další práce byly v Je-
lence a výstavní síni v hradu). 

Výstavu originálních modelů Ateliéru Krabs Kate-
řiny Rabasové, která obléká např. herečky Květu 
Fialovou a Naďu Konvalinkovou, provázela v srpnu 
2002 povodeň. Společně s kolegyní Věrou Trojano-
vou jsme „za pět minut dvanáct“ vynášely v náručí 
modely, dobrovolníci vršili před dveře do galerie 
pytle s pískem. Voda však byla mnohem mocnější 
a silnější než naše úsilí. Tenkrát galerii pěkně pro-
pláchla, vlhkost se dostala do zdí a sezóna pro nás 
skončila. 

Prostorami galerie prošla i většina našich regionál-
ních umělců, fotografů, sběratelů. Malí i ti dříve na-
rození „kluci“ jásali např. při výstavě modelů vláč-
ků pana Malého, hraček Jiřího Urbánka či výstavě 
Dýmky, fajfky, tabáček, kterou si „nadělil“ kolega 
Milan Kos ke své 40. pracovní sezóně ve strako-
nickém muzeu v roce 2015. Tyto prostory využívaly 
i ZUŠ výtvarný obor a DDM ve Strakonicích. Shodou 
okolností právě tou poslední výstavou byla výstava 
prací výtvarného kroužku DDM s názvem Andělské 
vábení.

Většinu výstav připravovala za muzeum kolegyně 
Jana Šilhanová, které tímto za vše děkuji.

Výstavnictví se samozřejmě za 20 let hodně změni-
lo, ale nezměnila se chuť lidí vystavovat a hlavně zá-
jem našich návštěvníků výstavy navštěvovat. Roč-
ně jich galerií prošlo okolo šesti tisíc. Skromně zde 
začínali umělci, kteří dnes plní galerijní sály po celé 
republice.

Jedna etapa výstavnictví na hradě po 20 letech 
skončila. Je to samozřejmě mě i kolegům velice 
líto. Snad každý, kdo opouští to, co vybudoval, co 
se osvědčilo a ukázalo se životaschopným, je smut-
ný. Ale takový je život a před námi jsou další úkoly 
a výzvy.

6| STŘÍPKY Z MUZEA
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Stěhování
PhDr. Ivana Říhová

Po mnoha letech jsme do nájmu získali dům, který 
podle všech předpisů a parametrů, samozřejmě 
po malých úpravách, odpovídá prostředí, ve kte-
rém by měly být sbírkové předměty uloženy. Jedi-
ným nedostatkem je absence výtahu.

Slovo stěhování v každém muzejníkovi vyvolává po-
cit hrůzy a beznaděje, zvláště pak, když se stěhuje 
příliš často a pracovník má ještě v paměti svízele 
předchozího přesunu. 

V roce 2016 neminulo kompletní stěhování ani nás. 
Nejvíce si zoufal kurátor sbírkového fondu Franti-
šek Lukeš, který zodpovídá za CES (celostátní evi-
dence sbírek), stěhování zažil už podruhé a dobře 
věděl, co ho čeká.

Přípravné balicí práce začaly již koncem roku 2015. 
Nakupovali jsme stovky metrů obalovací fólie, izole-
py, lepících štítků a krabic. Vstříc nám vyšlo i strako-
nické gymnázium, které nám zapůjčilo několik desí-
tek plastových přepravek. Nevím, jak je to možné, 
ale během stěhování začaly mizet neznámo kam. 
Doufám, že jich alespoň deset vrátíme.

Počátkem roku všichni pracovníci oblékli pracovní 
oděv a rukavice a vyrazili do budovy bývalého depo-
zitáře v Husově ulici. Pouze paní ekonomka se uvoli-
la dělat „hlídacího psa“ a svědomitě střežila opuště-
né kanceláře. Pečlivě jsme si naplánovali jednotlivé 

etapy. Ukázalo se, že stěhovat sbírkové předměty 
je sice práce titěrná a zdlouhavá, ale zdaleka není 
tak fyzicky náročná jako stěhování mobiliáře, staro-
módních úložních skříní, regálů, závěsných zařízení, 
které byly z poctivého materiálu a mnohé se muse-
ly rozebrat na jednotlivé díly, abychom je z budovy 
do budovy vůbec dostali.

Technické služby nám vyslaly na pomoc partu pra-
covníků, kterou měly na výpomoc z úřadu práce. 
Rychle jsme ji překřtili na „rychlou rotu“. Na jejich 
výkonnost jsme museli občas dohlédnout a na je-
jich zvídavé dotazy, zda tady máme Piccasa nebo 
Rembrandta, jsme raději odpovídali, že vlastníme 
pouze starý bezcenný brak.

Zejména mužská část muzejního osazenstva dosta-
la při stěhování zabrat. Na druhé straně si pánové 
utužili fyzičku a nyní klidně mohou dělat profesio-
nální stěhováky, protože znají téměř všechny fígle, 
jak si práci ulehčit a jak přestěhovat i nemožné.

Přestěhováním sbírkového fondu však práce zdale-
ka neskončila. Začala druhá fáze. Vybalování, zpět-
né umísťování do regálů a skříní. A navíc vytváření 
nových lokačních seznamů, protože ty původní se 
nám trochu pomíchaly a hlavně již neplatily. A to, 
jak všichni muzejníci ví, je práce přímo sysifovská 
a přesune se i do dalšího roku.

Adventní výzdoba
Ilona Hraničková



43 |

V tomto roce jsem se stala posilou Muzea střední-
ho Pootaví díky Úřadu práce ve Strakonicích. Po půl 
roce jsem dostala příležitost a pracuji jako propa-
gační pracovník muzea. Kromě elektronické kore-
spondence, vytváření a zakládání agendy, mám tu 
možnost aktivně se podílet se na tvořivých dílnách, 
které organizuje Mgr. Kateřina Prokopcová. Je 
úžasné pozorovat radost v dětských očích, když si 
mohou vlastními silami něco vyrobit a odnést s se-
bou domů.

Před adventem jsme si daly s kolegyněmi z propa-
gačního oddělení za úkol vytvořit výzdobu hradní 
studny a vchodu do hradu, protože v mazhausu 
a v Jelence se v rámci adventního trhu konala pro-
dejní výstava České Vánoce. Byla věnovaná jablo-
neckým mistrům – foukačům skleněných ozdob 
a výrobcům krásné bižuterie. Mimochodem velice 
vyvedená, neboť vše spojovaly tvořivé dílny, kde si 
mohli návštěvníci dozdobit svou vánoční ozdobu 
nebo navléci náramek z kouzelných korálků. Na ad-

vent 2017 Jablonečtí přislíbili opětovně účast, moc 
se jim u nás líbilo. 

Dostaly jsme nápad vytvořit jednotnou výzdobu 
tak, aby sama zavedla příchozí do hradního paláce, 
protože hrad byl poprvé otevřen veřejnosti i o ad-
ventních trzích. Na studni se během pár dnů objevil 
obrovský adventní věnec se svíčkami, které měly 
sloužit jako schránky pro přáníčka Ježíškovi od dět-
ských návštěvníků. Svůj úkol splnily. A my také, 
kreativně jsme se vyřádily za občasné pomoci na-
šich kolegů i kolegyň. Přes zmrzlé a rozpíchané ruce 
jsme měly dobrý pocit z vykonaného díla. 

První světová válka na Strakonicku
Bc. Kateřina Šmídová

V roce 2016 se muzeum několikrát obrátilo na veřej-
nost s výzvou a prosbou o zapůjčení a poskytnutí 
fotografií, deníků, předmětů či jiných vzpomínek 
na léta 1914 – 1918. Tím se rozproudil sběr zajíma-
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vých příběhů, fotografií a pohlednic. Ozvalo se asi 15 
lidí, kteří odvyprávěli příběh svých předků, známých 
a ve většině případů i doložili své vyprávění vypoví-
dajícími dokumenty, které jsme si samozřejmě na-
skenovali, nafotili. V originální podobě budou pou-
žity na tématické výstavě v roce 2018. Během srpna 
až října jsme nahrávali výpovědi seniorů. Z Domova 
seniorů v Lidické ulici vypovídalo šest spoluobčanů. 
Zavzpomínali nejen na své rodiče a jiné příbuzné, 
ale i na vlastní prožitky během 2. světové války. 
Z Domova seniorů v Rybniční vypovídali dva. Jeli-
kož se sešlo dost pěkných příběhů a doplňujících 
materiálů, je na chystané výstavě počítáno s celou 
místností, která bude věnována jen lidem ze Stra-
konicka. 
Tím děkujeme všem přispívajícím a rádi uvítáme ja-
kékoli další příspěvky, nápady a náměty. 

Budoucí stálá expozice Řádu rytířů sva-
tého Jana v Jeruzalémě
Mgr. Michaela Mikešová

V následujících letech Muzeum středního Pootaví 
Strakonice plánuje přebudovat současné stálé ex-
pozice. Největší změnou oproti současnosti bude 
vytvoření zcela nové expozice ve 2. nadzemním 
patře komendy, která se bude věnovat Řádu rytířů 
svatého Jana v Jeruzalémě, dnes často označova-
ného jako Řád maltézských rytířů, Hospitalité sv. 
Jana, Maltézští rytíři či Řád johanitů. 

Expozice podá návštěvníkům ucelený historický 
obraz o nejstarších dějinách tohoto řádu až po sou-
časnost jak ve světě, tak i v Českých zemích, později 
v Československé a České republice. Tedy bude se 
zabývat konstituováním řádu v Jeruzalémě, struk-
turou bratrstva – duchovní a bojovou složkou, jeho 
zapojením a činností v období křížových výprav, po-
stupným přesidlováním na Kypr, Rhodos a Maltu, 
založením a zdokonalením vlastního loďstva, rozší-
řením komend po Evropě včetně příchodu do Čech, 
boji s Osmany ve Středozemním moři, stavebním 
rozvojem Malty, založením lékařské a anatomické 
školy, napadením Napoleonem a s tím související 
ztrátou Malty, vznikem velkopřevorství v Rusku 
a následným usídlením řádu v Římě, kde dlí dodnes. 
V neposlední řadě budou expozice demonstrovat 
hospitální činnost řádu v období první světové vál-
ky prostřednictvím tzv. sanitních vlaků, historii řádu 
ve 20. století a v posledních letech.

Rovněž se soustředí na příchod tohoto řádu do Čes-
kých zemí s důrazem na komendu ve Strakonicích, 
přičemž příchod řádu do tohoto města byl úzce 

spjat s rodem Bavorů, kterému bude věnována 
náležitá pozornost ve dvou místnostech expozi-
ce. Toto město je pro řád důležité, neboť sehrálo 
v jeho historii velmi důležitou roli a dokonce se stalo 
na jistou dobu i centrem řádu v Čechách, což přines-
lo městu nejen bohatý cechovní rozvoj, ale i jistou 
prestiž. Nutno podotknout, že stopy řádu jsou zde 
patrné dodnes a to nejen na strakonickém hradě, 
ale i na různých místech a kostelech města.

Výstava bude uzpůsobena chronologicky, což pro 
návštěvníka znamená, že se postupně seznámí 
s tímto řádem od jeho prvopočátku až po jeho čin-
nost v současnosti. V návaznosti na to budou ně-
které místnosti prolnuty či jasně vymezeny pro řá-
dové působení v Českých zemích či ve Strakonicích. 
Vzhledem k budoucím úpravám prostor se již počítá 
se zajištěním bezbariérového přístupu pro osoby 
s omezenou či špatnou hybností a rovněž s uzpů-
sobením expozice pro nevidomé pomocí Braillova 
písma či dalších prvků. Navíc v ní plánujeme roz-
místit několik laviček na sezení, na kterých budou 
moci návštěvníci v klidu rozjímat nad vystavenými 
exponáty.

V současnosti na této expozici pracuje několik pra-
covníků muzea, ale vzhledem k nutné odbornos-
ti jsme se obrátili i na přední české experty v této 
oblasti – PhDr. Milana Bubna, Ph.D., Mgr. Miro-
slava Svobodu, Ph.D., PhDr. Marka Vařeku, Ph.D., 
PhDr. Miroslava Žitného. Zároveň jsme se obrátili 
i na České velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů, 
které naši věc podporuje, a nejnověji jsme navázali 
styky i s maltským velvyslancem Prof. Godfrey A. 
Pirottou.





www.muzeum-strakonice.cz

Navštiva doporuč!


