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Ohlédnutí za muzejním rokem 2018
PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

Rok 2018 byl pro strakonické muzeum především ve znamení zahájení sta-
vební činnosti a s ní spojeným stěhováním expozic muzea i přilehlých skla-
dových prostor. Rekonstrukci hradních prostor byla podřízena i většina dal-
ších činností muzea.
V polovině ledna byl muzeu oznámen výsledek naší žádosti do 56. výzvy 
IROP určené na rekonstrukci vybraných památek. Získali jsme dotaci ve výši 
123 milionů Kč. Doba realizace je do 30. 6. 2021.
Prostřednictvím Jihočeského kraje bylo neprodleně vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Jeho vítězem se stala firma Pohl, a. s. Roztoky u Pra-
hy.  Pro nás to především znamenalo předčasné ukončení turistické sezóny 
a urychlené vystěhování expozičních prostor. V hradních expozicích byl pro-
voz ukončen 30. června, v kapitulní síni vzhledem ke konání MDF 31. 8. Ještě 
před těmito daty byly již od jarních měsíců vyklízeny skladové prostory v pří-
zemní části hradního paláce.
Na několik týdnů vyměnili pracovníci muzea své pláště za montérky a ruka-
vice a začalo stěhování sbírkových předmětů a mobiliáře s následným ulože-
ním exponátů do depozitářů.
Vše se muselo vejít do budovy našich depozitářů v Komenského ulici. V sou-
vislosti s tím se neustále vyráběly další a další police a regály. Dnes je budova 
zaplněná doslova od sklepa po půdu.
V souvislosti se stavbou byla vyhlášena další výběrová řízení: na technický 
dozor investora (zvítězil Jiří Urbánek), na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (zvítězil ing. Miroslav Chalupný), na restaurátorské práce na sbírkových 
předmětech do nových expozic (I. kolo bylo pro nezájem zrušeno, II. kolo 
bylo uzavřeno 11. 12.), na restaurování nástěnných maleb a kamenných prv-
ků (proběhlo společně s výběrem zhotovitele stavby, zvítězil restaurátor Jo-
sef Novotný).
Sotva se stavba rozběhla, již se začaly objevovat první nedostatky v projek-
tové dokumentaci. Některé změny byly vyvolány zadavatelem, některé vý-
tvarným řešením, jiné byly zjištěny sondami a odkrýváním podlahových a 
stropních konstrukcí. Nové skutečnosti vyvolaly nutnost statického posouze-
ní všech expozičních prostor. V některých budou muset být do podlah vklá-
dány ocelové výztuhy a táhla.
V polovině roku byl dokončen i výtvarný návrh na expoziční prostory a vol-
nočasové sály.
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Zkrácení výstavní sezóny znamenalo velký zásah do výstavního plánu. Byly 
realizovány pouhé čtyři výstavy. Ve snaze nabídnout návštěvníkům alespoň 
něco málo z hradního areálu, zrekonstruovali jsme staré elektrické vedení  
a zprovoznili gotickou věž Rumpál samostatným vchodem z nádvoří.
Další náhradu za výstavní sály jsme našli v tzv. černé kuchyni mezi 
II. a III. nádvořím. Vzhledem k tomu, že zde není žádné přímé zabezpečení, 
museli jsme této skutečnosti přizpůsobit jak mobiliář, tak i výběr předmětů. 
Nakonec se vše podařilo a již první výstava, Rok 1968, měla velký úspěch. 
Vánoční výstava pak ukázala, že naše volba byla správná.
Jako galerie pod širým nebem nám posloužilo i II. hradní nádvoří, kde jsme 
společně s 25. protiletadlovou raketovou brigádou realizovali několik výstav.
I oblast akvizic a restaurování či konzervování byla podřízena projektu. Sou-
středili jsme se na akvizice spojené s novými expozicemi. Po velkém úsilí et-
nografky Mgr. Novotné se podařilo například zakoupit sbírku 22 kusů dud  
od nizozemského sběratele Jeroena de Groota. Následovaly předměty, které 
se vztahují k historii ČZ. Zadána byla výroba modelu lodě typ karaka a model 
maltézského sanitního vlaku. Restaurováním prošlo benátské zrcadlo, něko-
lik obrazů, loutkové divadlo a žakárový stav. Všechny jmenované předměty 
budou umístěny v nové expozici.
Její součástí bude i nový model hradu. Veškeré dostupné podklady pro jeho 
vytvoření připravuje nová pracovní skupina.
Hlavním úkolem v oblasti péče o sbírky v tomto roce bylo jejich umístění 
z expozic do depozitářů. Plánované 3D skenování bylo z časových důvodů 
posunuto.
V oblasti konzervování se práce soustředily především na ošetřování 
předmětů z rušené expozice a jejich ukládání zpět do depozitářů a na 

nově přijímané předměty do doprovodné do-
kumentace či sbírkového fondu. Jde 

např. o malý znak Českoslo-

venské. republiky, boty, věci získané 
z budovy děkanství, soubory dud nebo 
archeologické nálezy. Do sbírek bylo zapsá-
no 149 nových přírůstkových čísel.
I při práci s dětmi jsme byli opět limitováni staveb-
ními pracemi. Zde nám pomocnou ruku po uzavření vý-
stavních prostor podala Šmidingerova knihovna. V jejích prostorách jsme v 
podzimních a zimních měsících mohli realizovat programy edukačního pra-
covníka pro děti a mládež. Radost a poučení přinesly 1981 dětem.  Do výčtu 
programů jistě patří i akce pro Spolek přátel muzea, který má již 47 členů. 
V muzejní činnosti tvoří důležitou kapitolu i výzkumná a publikační činnost.  
Ta jediná snad nebyla stavbou ovlivněna. V oblasti archeologie pokračoval  
v loňském roce výzkum ve spolupráci se Západočeskou univerzitou Pl-
zeň, katedrou archeologie. Edici Muzejní kaleidoskop obohatily publikace 
Mgr. Mikešové Strakonice a srpen 1968 a katalog k výstavě Dudy ze sbírky 
Jeroena de Groota od Mgr. Novotné.
V oblasti marketingu a propagace jsme se opět zaměřovali na služby pro ná-
vštěvníky. V roce 2018 byla návštěvnost 51 578 osob. V důsledku uzavření 
expozic a omezení dalších aktivit poklesla asi o 11 tisíc lidí.
Vysokým procentem se na návštěvnosti podílí i nadále vodní mlýn Hoslovice 
(13 197 návštěvníků), který má muzeum ve své správě. Každý měsíc se zde 
konají speciální programy připomínající život na venkově (oslava Velikonoc, 
stavění máje, dožínky, výlov rybníka či posvícení).
Poděkování za podporu a pomoc při všech činnostech muzea patří zřizova-
teli Jihočeskému kraji a odboru kultury a památkové péče krajského úřadu 
a samozřejmě všem našim návštěvníkům, spolupracovníkům i sponzorům. 
Díky nim patří strakonické muzeum i hoslovický mlýn mezi stále navštěvova-
ná a vyhledávaná místa  jihočeského regionu.
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Personální obsazení muzea v roce 2018

PhDr. Ivana Říhová  - ředitelka muzea
Václav Pokorný – správce informačních technologií  

Oddělení marketingu a propagace
Zuzana Pekárková – vedoucí oddělení, programový a marketingový pracovník  
Mgr. Jana Ďurčová –  grafik, výtvarník
Mgr. Kateřina Prokopcová – edukační pracovník
Ilona Hraničková – propagační pracovník do 30. 9.
Petr Záleský -  výstavní technik do 31.12.

Oddělení ekonomické
Věra Trojanová – vedoucí oddělení, ekonom do 30. 9.
Ilona Sedláčková – vedoucí oddělení, ekonom od 1.10.
Miroslava Francová – účetní, referent správy majetku
Radka Soukupová –  administrativní a spisový pracovník
Bc. Jan Kuneš – průvodce, podkladní
Mgr. Eva Hromířová – průvodce, pokladní (3. 4. – 31.10. 2018)
Renata Ouředníková – PaM, výběrová řízení, GDPR, od 1.12.

Oddělení odborných pracovníků
Mgr. Marie Kotlíková – vedoucí oddělení etnograf
František Lukeš – kurátor sbírkového fondu
Mgr. Vlastimil Král – archeolog 
Ludmila Vilánková – knihovnice, podsbírka fotografií, pohlednic a starých tisků 
Václav Zahrádka – fotograf, výstavní technik do 30. 4. (odchod do SD)
Mgr. Robert Malota – dokumentátor od 1. 8.
Bc. Kateřina Šmídová – správce depozitáře, konzervátorka
Mgr. Michaela Mikešová  - historik do 31. 8.
Mgr. Radim Košner – historik od 1. 10. 

Provozní oddělení  
Ing. Jiří Král – správce památkového objektu, vedoucí oddělení do 31. 7. 
(odchod do SD)
Zdeněk Peterka – technický pracovník
František Vávra – technický pracovník

Mlýn Hoslovice
Jaroslav Janout – správce areálu Hoslovice
Miroslav Němec – průvodce, pokladní

Na zajištění provozu mlýna v Hoslovicích a expozic hradu, kapitulní síně bylo 
v sezóně 2018 využito i služeb brigádníků, kteří byli v muzeu zaměstnáni na 
dohody o pracovní činnosti.
Od 1. 7. 2018 došlo k přechodnému sloučení oddělení programu a propaga-
ce s oddělením provozním. Po odchodu Ing. Jiřího Krále do starobního dů-
chodu nebyla funkce vedoucího oddělení a současně správce strakonické-
ho hradu obsazena. Bude obnovena až s ukončením rekonstrukce ve druhé 
pol. roku 2020.
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Po dvou letech opět stěhování
PhDr. Ivana Říhová

Zahájení rekonstrukce strakonického hradu v roce 2018 znamenalo pro mu-
zejníky vystěhování veškerých expozic a skladových prostor. Počáteční radost 
nad získáním finančních prostředků vystřídala velká starost. Slovo stěhování 
v každém muzejníkovi vyvolává pocit hrůzy a beznaděje, zvláště pak, když se 
stěhuje příliš často a pracovník má ještě v paměti svízele předchozího přesunu.  
V roce 2016  jsme zažili kompletní stěhování depozitářů do nových prostor, 
a tak jsme dobře věděli, co nás čeká. 
Zejména skladové prostory nám dělaly velké starosti. Nastalo řešení nerudov-
ského „Kam s ním“. Navíc se zdálo, že předměty se zázračně množí a spíše při-
bývají než ubývají. Teprve později bylo zjištěno, že mnozí z nás se s některými 
předměty nemohou rozloučit, potají je vytahují z připraveného kontejneru  
a nosí zpět.
Po opravdu neúprosném vytřídění jsme velké věci ze skladu nastěhovali  
do stodoly, většinu však do budovy depozitářů v Komenského ulici, přilehlé 
kůlny a průjezdu, kam jsme v rámci jakési ochrany nechali zabudovat mří-
že. Dnes je budova zaplněná doslova od sklepa po půdu a požární 
inspekce by se při prohlídkách jistě neradovala.
Nejvíce si zoufal kurátor sbírkového fondu František Lukeš, 
který zodpovídá za CES. Stěhování zažil už dvakrát  a vět-
šina sbírkových předmětů z expozic patřila do jeho 
hájemství.
Naopak archeolog  Mgr. Vlasta Král zvlá-
dl vše hravě a ještě některé z nás 
podaroval pískem, který tvo-
řil měkké lože pro kostru 
našeho prapředka Slo-
vana ze 12. století.
Přípravné práce 
začaly již v lednu. 
Nakupovali jsme 
stovky metrů 
obalovací fólie, 
izolepy, lepicí 
štítky a kra-
bice. Vstříc 
nám vyšlo  

i strakonické gymnázium, které nám již na stěhování depozitářů zapůjčilo ně-
kolik desítek plastových přepravek. Nevím, jak je to možné, ale během stěho-
vání začaly mizet neznámo kam. Doufám, že jich alespoň deset vrátíme.
Ke 30. červnu jsme uzavřeli staré expozice a všichni zaměstnanci si oblékli pra-
covní oděv a rukavice a vyrazili do hradních expozic. Pečlivě jsme si napláno-
vali jednotlivé etapy. Ukázalo se, že stěhovat sbírkové předměty je sice práce 
titěrná a zdlouhavá, ale zdaleka není tak fyzicky náročná jako stěhování mo-
biliáře, staromódních úložných skříní a vitrín, které byly z poctivého materiálu 
a mnohé se musely rozebrat na jednotlivé díly. Po vytřídění a povinné nabídce 
ostatním organizacím zřizovaným Jihočeským krajem jsme na konečnou likvi-
daci expozice pozvali firmu, která prostory dokonale vyčistila.
Zejména mužská část muzejního osazenstva dostala při stěhování zabrat. Na 
druhé straně si pánové utužili fyzičku a nyní klidně mohou dělat profesionální 
stěhováky, protože znají téměř všechny fígle, jak si práci ulehčit a jak přestěho-

vat i nemožné.
Přestěhováním sbírkového fondu však práce pro kurátory fondů zdaleka 

neskončila. Začala druhá fáze. Vybalování a  umísťování do regálů a skří-
ní. Původní vybavení depozitářů bohužel nestačilo, a tak  kolega Jaro-

slav Janout neustále vyráběl nové police a regály. Po umístění sbír-
kových předmětů nastala třetí fáze,  vytváření nových 

lokačních seznamů, protože ty původní se 
nám trochu pomíchaly. A to jak všich-

ni muzejníci ví, je práce přímo 
sysifovská a přesune se 

i do dalšího roku.
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Rekonstrukce hradu
PhDr. Ivana Říhová

V červenci roku 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce strakonického hra-
du asi za 123 mil. Kč. Z toho důvodu byly uzavřeny historické expozice muzea 
a výstavní sály v hlavním paláci, včetně kapitulní síně a  ambitů v budově 
bývalé komendy maltézského řádu. 
Předmětem rekonstrukce jsou rozsáhlé stavební úpravy: na hraně životnosti 
byly v této části hradu elektřina, rozvody vody i kanalizace. Expozice a sály 
byly bez vytápění, takže jejich provoz byl omezen pouze na letní sezónu. Bě-
hem rekonstrukce zde bude instalováno podlahové topení, takže vytápěné 
sály budou v provozu po celý rok. Rekonstrukcí skladových prostor získává 
muzeum nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost. Nové 
bude i sociální zařízení a prostor pro odpočinek malých i velkých návštěvní-
ků. Jistě potěší, že výstavní sály i stálá  expozice budou alespoň částečně zba-
veny bariér, a to výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím 
a několika schodolezy. Návštěvníci bezesporu uvítají i nové expozice, které 
budou představovat pět hlavních oblastí typických pro naše město: textil-
ní výroba, výroba motocyklů, zbraní a další průmyslová výroba ČZ, dále du-
dácká a loutkářská tradice. V  prostorách bývalé komendy maltézského řádu 
vznikne zcela nová a v ČR jediná expozice věnovaná historii a současnosti 
maltézského řádu ve spojení s historií města. 
Po šesti měsících rekonstrukce byly vybourány všechny nepůvodní příčky, 
odstraněny podlahové konstrukce včetně násypů a novodobé palubkové 
stropy. Pod nimi se ukázaly nosné stropní trámy, které po ošetření zůstanou 
jako pohledové a vrátí tak sálům jejich původní vzhled. Minulostí jsou i veš-
keré novodobé omítky. Prostory byly připraveny pro nástup konkrétních ře-
mesel od února 2019.  Již koncem roku 2018 se však projevily obrovské změ-
ny v přízemní části hlavního paláce. Odstraněním novodobých příček vznikl 
prostorný a světlý edukační sál a bývalý sklad u kamenného stolu se již nyní 
mění ve víceúčelový sál s původní klenbou.
Předmětem dotace je také restaurování nástěnných maleb a kamenných 
prvků v celém objektu.
V jednom ze sálů v objektu bývalé komendy byly odkryty rozsáhlé nástěnné 
malby, které jsou datovány do poloviny 18. století (období rokoka). Jedná se 
o čtyři průhledy do krajiny. Dle prvních odhadů restaurátora jde nejspíše o 
krajinu Tyrolska nebo Itálie. Odkryv omítek a četných vápenných nátěrů byl 
velmi náročný. Nejvíce pracné je podle restaurátora odstranění posledního 
nátěru soudržného s malbou. Musí se odstraňovat velmi opatrně, aby mal-

ba byla co nejméně poškozena. Pracovníci muzea dali sálu název Rokokový 
salónek.
Pokud bychom hledali vazbu na některého z velkopřevorů maltézského 
řádu v době vzniku maleb, připadají v úvahu dvě jména: Gundaker Poppo  
von Ditrichstein, sv. pán zu Hollenburg-Finkenstein (*1672-1737) byl sy-
nem Zikmunda Helfrieda hr. von Ditrichstein a Marie Isabelly Gonzaga-Bozo-
llo, ovdovělé Collalto. Do řádu pravděpodobně vstoupil roku 1693, kdy velel 
galéře na Maltě. Od roku 1701 působil jako komtur na různých komendách  
v Čechách a Rakousku, od roku 1723 byl řádový vyslanec u dvora ve Vídni. 
Za vlády Josefa I. byl jmenován komořím, místodržícím v Čechách a ase-
sorem většího zemského soudu, za Karla VI. byl tajným radou. Roku 1726 
byl jmenován velkopřevorem, dokončil přestavbu pražského paláce, 1729 
prodal tzv. malý Buquoyský palác. V Radomyšli dal postavit kostel sv. Jana 
Křtitele (1733-36), v kostele sv. Prokopa ve Strakonicích nechal přebudovat 
okna chrámu a dokončil barokní úpravu kostela. Zemřel v pražském paláci 
9. října 1737 a byl pohřben v kostele Panny Marie pod řetězem.
Z hlediska vazeb na Itálii nebo spíše na Maltu by přicházel ještě v úvahu 
Emanuel Václav Kajetán Krakowský z Kolowrat, který byl velkopřevorem 
v letech 1754-1769. Několik let pobýval na Maltě, byl oblíbencem velmistra 
Manoela Pinto de Fonseca. Byl povýšen do hodnosti velkobailliho a v bojích 
s Turky těžce zraněn jako viceadmirál řádového loďstva. Hovořil plynně ně-
mecky, francouzsky, italsky a španělsky.

Stavební práce na strakonickém hradě budou pokračovat 
až do konce roku 2020.
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Oddělení programu, propagace a provozu
Zuzana Pekárková

Oddělení programu a propagace se zaměřuje na přípravu a realizaci kulturně 
- společenských  a vzdělávacích akcí a výstav v areálu strakonického hradu 
a vodního mlýna v  Hoslovicích. Aktivně se účastníme veletrhů cestovního 
ruchu (např. Holiday World, Travelfest), spolupracujeme s ostatními organi-
zacemi zřizovanými Jihočeským krajem, s Jihočeskou centrálou cestovního 
ruchu a s turistickou oblastí Prácheňsko.  Muzejní pedagog spolupracuje celý 
rok s  mateřskými, základními a středními školami. Ke každé akci připravu-
jeme tištěné letáky, plakáty a pozvánky. Reklamu uveřejňujeme převážně  
v jihočeských médiích. Vydáváme tiskové zprávy, využíváme webové stránky, 
facebookové stránky muzea a Twitter.
Od 1. 8. 2018 došlo ke sloučení provozního oddělení s oddělením programu 
a propagace. Tato organizační změna bude platit po dobu rekonstrukce ex-
pozic hradu. 
Provozní část oddělení zajišťuje převážně drobné opravy a údržbu v prosto-
rách hradu a depozitářů muzea, bezpečnost práce a požární ochranu, tech-
nickou podporu při akcích muzea a autoprovoz.
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Přehled akcí za rok 2018

Kapitulní síň
7. 3.  – 2. 4.  Jaro, jaro už je tady… (velikonoční výstava) 
25. 4. – 27. 5.  Výstava ZUŠ 
17. 7. – 2. 9.  Dudy (ze sbírek Jeroena de Groota)

Hrad
4. 4. – 30. 6.  Strakonicko za 1. světové války 

Výstavy na hradním nádvoří:
4. 5. – 29. 6.    100 let raket
6. 9. - 31. 10.  Tobrucké krysy
Výstavy byly připraveny ve spolupráci s 25. protiletadlovým raketovým plu-
kem Strakonice.

Akce:
18. 5. Den otevřených dveří
14. 6.  Koncert – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice
18. 6.  Koncert – Smíšený sbor Hlasoň
26. 5.  Prvorepubliková muzejní noc
7. 6.  Komentovaná prohlídka expozic hradu
9. 6.  Hrad žije tancem a muzikou (Léto pod Rumpálem)
14. 6.  Komentovaná prohlídka expozic hradu
21. 6.  Komentovaná prohlídka expozic hradu 
28. 6.  Komentovaná prohlídka expozic hradu
7. – 9. 12.  Adventní trhy pod Rumpálem

Výstavy v černé kuchyni:
21. 8. -  31. 10.  Strakonice a srpen 1968
20. 11. – 26. 12.  Doteky Vánoc

Vodní mlýn Hoslovice: 
24. 3.  Pomlázka na mlýně
21. 4.  Přišlo jaro do vsi …
18. 5.  Den otevřených dveří
19. 5.  Z bylinkového hrnečku
16. 6.  Domácnost paní mlynářky
21. 7.  Dětský den
18. 8.  Posečeno, sklizeno … 
22. 9.  Jak se dělá řemeslo
20. 10.  Podzim pana mlynáře

Výstava Strakonicko za 1. světové války
Bc. Kateřina Šmídová

V roce 2018 uplynulo 100 let od konce Velké války, která bě-
hem krátkého období výrazně změnila životy mnoha lidem. Do vypuknutí  
1. světové války byla Evropa ekonomicky rozvinutým a kulturním světadílem 
s rostoucí populací. Toto období bývá označováno jako ,,belle époque“, krás-
né časy. O to více byla Evropa otřesena, když v Sarajevu došlo k atentátu na 
arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a následnému vyhlášení války Srbsku 
ze strany Rakousko-Uherska. Všeobecná válečná mobilizace se týkala i čes-
kých zemí. I když Češi nebyli příliš nakloněni Rakousko-uherské monarchii, 
chápali svoji povinnost vůči zemi. To se týkalo i jižních Čech a Strakonicka, 
odkud muži museli odejít na frontu. 
Stoleté výročí připadlo v roce 2018 i na další významnou událost – vznik sa-
mostatného Československa. Na tomto historickém činu se podílelo mnoho 
lidí, domácí a zahraniční odboj i československé legie. České země tedy slavi-
ly více než jen to, že Velká válka definitivně končí. 
K  těmto významným výročím se Muzeum středního Pootaví přihlásilo vý-
stavou, která se konala od 4. dubna 2018 do 30. června 2018 ve výstavních 
prostorách muzea (mázhaus, Jelenka a výstavní síň). Výstava byla věnována 
především místním lidem, jejich vzpomínkám, památce na rodiče a prarodi-
če. Byla rozdělena do tří částí. První část se nacházela v mázhausu, kde ná-
vštěvníci mohli spatřit textové panely týkající se začátku a příčin války, dopa-
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du války na Strakonice a venkov, sanitních vlaků maltézského řádu a vzniku 
samostatné Československé republiky a jejího vyhlášení ve Strakonicích. Na-
cházel se zde i vyhláškový válec s válečnými plakáty, vyhláškami, programy 
apod. K dispozici byla rovněž dotyková obrazovka s databází čsl. legionářů 
poskytnutá Československou obcí legionářskou v Praze, dále tištěný seznam 
strakonických občanů bojujících ve válce a vitríny s  předměty. Ty obsaho-
valy sečné zbraně rakouské armády, různé granáty, polní láhve vojáků, řády  
a vyznamenání, odznaky a další drobnosti, jako např. těžítko, korbel, dřevěné 
sandály, úlomek strakonického zvonu Jan či kousek chleba z roku 1917. 
Výstavní linie pokračovala v místnosti zvané Jelenka a věnovala se životu vo-
jáků na frontě. Dominantou byly makety zákopů vyrobené z materiálů, které 
se používaly i ve válce (dřevo, pruty, plech). V zákopech byly na figurínách 
představeny uniformy italského, francouzského, ruského legionáře a jejich 
palné zbraně. Textové panely se týkaly života v zákopech, uniforem a palných 
zbraní. Vystavena byla i mapa a plakáty s válečnou tématikou. Ve vitrínách se 
nacházela uniforma rakousko-uherského vojáka s puškou Mannlicher M95, 
cestovní vojenské kufry, různé pokrývky hlavy – papacha, francouzský baret, 
přilby, italský klobouk Alpini apod. Dále byly ve vitrínách vystaveny sečné 
zbraně dohodových mocností, nábojový pás do kulometu, dělostřelecké 
granáty, plynová maska, polní miska, lucerna na karbid apod. Atmosféru bo-
jiště v místnosti Jelenka dokreslovaly válečné zvuky. 
Poslední výstavní místnost byla věnována vzpomínkám soudobých pamět-
níků na příbuzné i kamarády a jejich osudům. Na textových panelech se tak 
objevily příběhy Jindřicha Podhorského, Josefa Kalbáče, Bohumíry Baiero-
vé, Ladislava Bártíka, Jaroslava Kováře, Jaroslava Honzáka, Marie Masákové, 
Matěje Vaiceho, Jitky Smolíkové, Věry Kuncipálové, Zdeňka Václavíka a Miro-
slava Šavrdy. Ve velké vitríně se nacházely předměty strakonických občanů, 

které uchovávali po svých blízkých. Předměty přispěli Miroslav 
Šavrda, Dagmar Hálová, Ladislav Cabejšek, 

Bronislav Černý, Jaroslav Kovář, 

Václav Komrska a Václav Trnka. Před-
staveny byly i další příběhy a fotografie, které poskytli: 
rodina Čejkova, Marcela Štérová, manželé Treybalovi, Helena Malinová, Jan 
Musel, Zdeněk Patera, Emilie Krajská a fond MSP. V posledních dvou vitrínách  
se vyskytovaly dokumenty týkající se Antonína Vynše, Františka Slavíka z Dra-
žejova, Františka Sudy z Modlešovic a Josefa Hrdiny z Nihošovic. Ve výstavní 
síni byl pro návštěvníky k dispozici fotokoutek, kde se mohli vyfotografovat 
s francouzským nebo ruským legionářem. Za fotokoutkem byl videokoutek 
s tématickým němým filmem. 
Předměty a fotografie dále muzeu ochotně zapůjčili: Centrum kultury a vzdě-
lávání Blatná, Československá obec legionářská Praha, Prácheňské muzeum Pí-
sek, Vojenský historický ústav Praha a Vojenský ústřední archiv Praha. Výstava 
se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR – grant Podpora projek-
tů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993).
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Prvorepubliková muzejní noc
Zuzana Pekárková

K 100. výročí založení Československé republiky muzeum 26. května 2018 
pro své návštěvníky připravilo muzejní noc, tentokrát s  prvorepublikovou 
tématikou. 
Bohatý program na nádvoří zahájili tanečním vystoupením členové skupiny 
Čtyřlístek Strakonice. Módní přehlídku přibližující 30. léta minulého století 
uvedlo divadlo Orel z  Kasejovic. Diváci mohli vidět šaty pro denní nošení,  
ale i večerní a elegantní róby.  Připomněli si, že v  žádném šatníku tehdej-
ší ženy nesměly chybět rukavičky, klobouk ani pěkně naškrobená zástěrka. 
Svůj půvab samozřejmě měly i mužské modely včetně koženého oblečení 
pro řidiče. 
Atmosféru této muzejní noci vhodně dotvářelo i vystoupení tanečního or-
chestru L Band  působícího při ZUŠ Strakonice, když zazněly skladby, které se 
hrály právě v období první republiky. 
Kdo se chtěl dozvědět, jak vznikal velmi úspěšný český seriál Četnické humo-
resky, mohl navštívit přednášku otce tohoto seriálu plukovníka JUDr. Michala 
Dlouhého, Ph.D. v přednáškovém sále Šmidingerovy knihovny.
Muzeum nezapomnělo ani na nejmenší návštěvníky. Hned v úvodu akce  
na ně čekalo velké překvapení: z Rumpálu se snesly nafukovací balónky  
v národních barvách jako malá upomínka na tuto muzejní noc. Po celou 
dobu na hradním nádvoří stála věrná kopie prvorepublikového bunkru typu 
ŘOP s dobovými artefakty, který si děti mohly samy složit. A ty odvážnější  
vyzkoušely i bezpečnou repliku kulometu.

Komentované prohlídky expozic
Zuzana Pekárková

Před definitivním uzavřením expozic pro veřejnost, k němuž z důvodu re-
konstrukce došlo 30. června 2018, připravilo muzeum několik speciálních 
komentovaných prohlídek. Ty tentokrát měly  poněkud jinou podobu než 
obvykle. Zaměřili jsme se na počátek a budování expozic v 70. a 80. letech, 
na historii muzea a připomněli jsme také bývalé muzejníky. Návštěvníci se 
rovněž podívali do prostor děkanství hradu, tedy do míst, která dosud nebyla 
běžně přístupná. Po rekonstrukci zde vznikne část nových expozic. Zájem-
cům jsme současně nastínili, jak budou nové expozice v roce 2021 vypadat.
Komentované prohlídky se těšily velké pozornosti. Celkem jich muzeum 
uspořádalo pět pro asi 200 návštěvníků.

Venkovní výstavy na nádvoří hradu
Mgr. Jana Ďurčová

Již při plánování výstavní sezóny na rok 2018 jsme museli počítat s případ-
nou rekonstrukcí expozic hradu, která by znamenala dočasnou ztrátu výstav-
ních prostor. Také proto výstavní sezónu muzea obohatily venkovní výstavy 
na II. nádvoří strakonického hradu. Tímto způsobem jsme nalezli cestu, která 
nám umožnila dále pořádat výstavy. 
Ve spolupráci s  25. protiletadlovým raketovým plukem Strakonice jsme 
uspořádali dvě venkovní panelové výstavy. Nechali jsme vyrobit nové mobil-
ní konstrukce pro uchycení plastových desek s texty výstav.

První z nich byla výstava 100 let raket v termínu od 4. května do 29. června. 
Na 22 panelech představovala historii a současnost raketového vojska, ma-
povala vývoj raketových zbraní od první světové války, což doplňovala mno-
ha fotografiemi. Autory výstavy jsou Ivo Pejčoch a Prokop Tomek z Vojenské-
ho historického ústavu Praha, kteří na ní pracovali několik měsíců.
Během vernisáže byla za přítomnosti ředitelky našeho muzea a zástupce 
25. protiletadlového raketového pluku slavnostně přestřižena páska, která 
znamenala nejen začátek výstavy, ale i počátek pořádání venkovních výstav  
jako takových.

Druhá výstava měla název Tobrucké krysy.  Její autor Jindřich Marek taktéž 
z Vojenského historického ústavu Praha v ní představoval historické souvis-
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losti a účast Československého pěšího praporu 11 - Východního při legendár-
ní obraně obklíčené libyjské pevnosti Tobruk.  Výstava byla stručným popi-
sem příběhu, kdy během druhé světové války nastoupilo celkem 2489 osob 
do služby v československé zahraniční armádě na Středním východě a téměř 
tisícovka z nich se zúčastnila pouštní války s francouzskými vichisty, italský-
mi fašisty a německými jednotkami Afrikakorpsu na severoafrickém pobřeží.  
Výstava měla trvat v termínu od 6. září do 31. října, ale předčasně ji ukončila 
bouře Fabienne. Ta se prohnala přes Českou republiku v noci z 23. na 24. září, 
přičemž silný vítr zničil většinu panelů.

Černá kuchyně a výstava Strakonice a srpen 1968
Mgr. Jana Ďurčová

Dalším prostorem, který jsme přizpůsobili k výstavním účelům, se stala  
tzv. černá kuchyně. Jedná se o prostor, který leží mezi II. a III. nádvořím hra-
du a byl součástí prohlídkového okruhu muzea. Pravděpodobně sloužil jako 
pekárna a kuchyně. Jedná se o dvě místnosti s valenou klenbou a malý dvorek. 

Uvnitř se nachází pec a pozůstatek černé kuchyně s komínem. Do větší míst-
nosti jsme nainstalovali velké mobilní výstavní panely, které jsme nechali 
v roce 2017 zhotovit pro kapitulní síň. Tím se vytvořil prostor k zavěšení např. 
potištěných KAPA desek či obrazů.  Na dvorku a v chodbě vznikla malá stálá 
expozice s názvem Němí svědci minulosti, kde jsou vystaveny převážně ka-
menné artefakty z Prácheňska.

První akcí, která otevřela prostory černé kuchyně většímu počtu návštěvníků, 
se stala výstava Strakonice a srpen 1968 v termínu od 22. srpna do 31. října. 
Věnována  byla výročí 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska. Její kurátorka Mgr. Michaela Mikešová se tímto tématem zabývala 
dlouho a zároveň s výstavou sepsala i stejnojmennou publikaci. Výstava se-
známila návštěvníky s obdobím tzv. pražského jara, s chronologickým prů-
během srpnových událostí ve Strakonicích a s autentickými výpověďmi pa-
mětníků. To vše doplněné mnoha dobovými fotografiemi přímo ze Strakonic. 
Na vernisáži 21. srpna zazněly písně Karla Kryla i záznam vysílání místního rá-
dia z radomyšlského vysílače. Došlo i na křest publikace a návštěvníci si mohli 
pochutnat na studeném pivu a „okupantském“ guláši.  Celkově se výstava  
i prostory černé kuchyně setkaly s velice kladnými ohlasy.
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Adventní trhy pod Rumpálem
Zuzana Pekárková, Radka Soukupová

Ve dnech 7.- 9. prosince 2018 se již po dvaadvacáté konaly Adventní trhy 
 pod Rumpálem. Všechna tři hradní nádvoří zaplnili prodejci a drobní řemesl-
níci, kteří nabízeli různé dárečky a voňavé laskominy. Vůni pražených mandlí, 
punče a medoviny jen málokdo odolal. 
K této akci neodmyslitelně patří bohatý kulturní program, který připravilo 
oddělení programu a propagace Muzea středního Pootaví ve spolupráci  
s místními základními školami, školkami, hudebními, pěveckými a divadel-
ními spolky ze Strakonic a okolí. Velkým zpestřením a završením pátečního 
programu byl koncert mezzosopranistky Martiny Kociánové a harfenistky 
Kateřiny Englichové. Krásná hudba ve zcela zaplněném kostele sv. Prokopa 
navodila tu pravou předvánoční atmosféru. Koncert byl finančně podpořen 
z projektu Památky žijí.
V sobotu se opět otevřely brány pekelné. Malí i větší odvážlivci zde Luciferovi 
slibovali, že se do příštího roku jistě polepší. Program byl završen příchodem 
sv. Mikuláše a nadílkou.
Nedělní část adventních trhů nabídla například živý betlém v podání skupiny 
historického šermu Vendeta. Pro tento účel muzeum nechalo hercům ušít 
nové kostýmy. K vidění byla na třetím nádvoří rovněž různá zvířata: poník, 
lama, ovečka, koza i velbloud, na kterém se dokonce zájemci mohli projet. 
Za návštěvu určitě stála i výstava s názvem Doteky vánoc. Vzhledem k rekon-
strukci a uzavření hradu i kapitulní síně se poprvé konala v černé kuchyni.
Již třetím rokem byli pro velký zájem do Strakonic pozváni prodejci a výrobci 
skla, vánočních ozdob a bižuterie z Jablonce nad Nisou. Připravili si worksho-
py a prodejní výstavu, která se pod názvem České vánoce uskutečnila v za-
půjčeném společenském sále Šmidingerovy knihovny.  V této souvislosti je 
třeba připomenout i další velkou pomoc Šmidingerovy knihovny, jež muzeu 
poskytla prostory svého dětského oddělení. V pátečním a sobotním progra-
mu se zde s pohádkami pro nejmenší představil literárně dramatický obor 
ZUŠ Strakonice, LS Radost a loutkové divadlo Nitka. 
Adventní trhy v roce 2018 přivítaly 10 320 návštěvníků, což je o tisícovku 
více než v roce 2017. Akce byla podpořena v rámci projektu ATCZ31 Památky 
žijí – Denkmäler leben, který je spolufinancován programem INTERREG V A  
Rakousko – Česká republika.
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Edukační  činnost
Mgr. Kateřina Prokopcová

Muzeum i v roce 2018 připravilo několik edukačních programů a tvořivých 
dílen ke svým výstavám. S ohledem na zahájení rekonstrukce muzejních pro-
stor byl však počet edukačních programů omezen. Stejně jako v minulých 
letech tyto akce navštěvovaly zejména děti z mateřských a základních škol. 
Nově mezi účastníky přibyli studenti gymnázia. 
První tvořivé dílny se konaly v březnu u příležitosti velikonoční výstavy pod 
názvem Jaro, jaro, už je tady. Každé z dětí dostalo kelímek, který ozdobilo 
podle fantazie a doplnilo svou fotografií. Účastníci dílny kelímky zaplnili při-
pravenou zeminou a travním osivem. Ten, kdo doma poctivě zaléval, se zane-
dlouho mohl těšit ze svého travňáka s vlasy v barvě svěží zeleně.
Edukační program doplnil rovněž výstavu Strakonicko za 1. světové války. 
Byl určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům gymnázia. Ti si ve 
skupinách vyzkoušeli hledání indicií, které byly popsané v příbězích z války. 
Žáci také mohli podle svého jména zjistit, zda někdo z jejich předků nebyl 
legionář. K zajímavým aktivitám patřil videodokument. Žáci a studenti měli 
připravený pracovní list, do něhož zapisovali odpovědi na dané otázky. 
Poslední tvořivé dílny v roce 2018 souvisely s výstavou Doteky Vánoc, kte-
rá byla instalována v prostorách černé kuchyně. Tvořivé dílny se konaly  
po celou dobu trvání vánoční výstavy. Zázemí muzeu poskytla Šmidingerova 
knihovna ve svém společenském sále. Děti vyráběly voňavé vánoční pytlíč-
ky, které si ozdobily razítky a naplnily sušeným ovocem. Ve druhé části dílen 
děti vybarvovaly předkreslené postavičky. Těmi pak v průběhu komentované 
prohlídky dotvářely papírový betlém, který byl součástí výstavy.
Dále během roku pokračoval edukační program pod názvem Gotika hravě  
v hlavě a předškolní akademie nazvaná Dobrodružné výpravy do hlubin stra-
konického hradu. Celkem v roce 2018 všechny připravené programy navští-
vilo 1981 dětí a studentů.
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Veletrhy
Mgr. Kateřina Prokopcová

Muzeum se aktivně účastnilo i několika významných veletrhů v oblasti ces-
tovního ruchu.  Prvním byl Regiontour v termínu 18. - 21. 1. 2018 na výsta-
višti v Brně, kde jsme se prezentovali na stánku Jihočeského kraje. Dalším  
z veletrhů s naší účastí se stal Holiday World (15. – 18. 2. 2018) na holešovic-
kém výstavišti v Praze. Zde jsme se představili na stánku turistického magazí-
nu KAM po Česku, se kterým během roku spolupracujeme. 
V rámci dvanácti organizací zřizovaných Jihočeským krajem jsme se v ter-
mínu od 12. do 14. 4. 2018 zúčastnili druhého ročníku veletrhu s názvem 
Travelfest na výstavišti v Českých Budějovicích. 

ODDĚLENÍ 
HOSLOVICE
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Akce v hoslovickém mlýně
Zuzana Pekárková

První řemeslná akce v roce 2018 byla Pomlázka na mlýně (24. 3.) Připomněli 
jsme návštěvníkům jarní zvyky a obyčeje, ukázali pletení pomlázek či barve-
ní vajíček.  Ve světnici byla připravena ochutnávka mazanců a jidášů. Jarní 
pásmo písniček a říkanek zahrála Pošumavská dudácká muzika.
V dubnu jsme připravili program nazvaný Přišlo jaro do vsi (28. 4.). Vystoupil 
při něm Prácheňský soubor písní a tanců, který před mlýnem postavil tra-
diční májku. Děti si v rukodělných dílničkách vyrobily z krepového papíru 
růžičky, kterými pak májku ozdobily.

Z bylinkového hrnečku (19. 5.) – to byla další akce, tentokrát zaměřená na 
pěstování a využití bylinek. Zájemci se mohli dozvědět užitečné informace  
v bylinkovém poradenství a ve světnici se pekl domácí chléb, tentokrát 
ochucený spoustou bylinek. Nejrůznější byliny a květiny byly i k zakoupení.  
K poslechu zahrála country kapela Sešlost.



36 37

Červnový program byl věnovaný převážně hospodyňkám. Domácnost paní 
mlynářky (16. 6.) přilákala spoustu malých i velkých, kteří si mohli vyzkoušet, 
jak se dříve pralo prádlo na valše, nebo jak se škrobilo. Děti si navíc mohly vy-
robit vlastní mýdlo. A k tomu všemu příjemně zazpíval Babský sbor z Poříčí. 
Na přípravě červencového Dětského dne (21. 7.) se podílel Svaz žen z Čestic. 
Zábavné odpoledne nabídlo nejmenším spoustu soutěží a her. Veselou po-
hádku zahrálo dětem divadélko BODI z Jaroměře.
Posečeno, sklizeno (18. 8.) – to byla tradiční oslava sklizně obilí na vsi. Snažili 
jsme se ji připomenout návštěvníkům vázáním snopů a povřísel, mlácením 
nebo kvízem na poznávání jednotlivých druhů obilí. Panu mlynáři a paní 
mlynářce jsme předali dožínkový věnec a upekli domácí chléb. 
V září jsme se zaměřili na řemesla při akci  Jak se dělá řemeslo (22. 9.).  
Předvedli jsme některá již zapomenutá řemesla, která dříve byla neodmysli-
telnou součástí všedního dne. Tkaní, spřádání vlny, dlabání koryt, vyřezávání 
dřeváků, pletení košíků a pečení chleba – to vše bylo k vidění.
Poslední akcí byl Podzim pana mlynáře (20. 10.) – to byly hlavně ukázky 
zpracování ovoce i zeleniny a všech podzimních prací, které bylo třeba vždy 
před zimou na venkově udělat. Pro návštěvníky jsme připravili ochutnávku 

domácího čerstvě upečeného chleba v naší peci.

V roce 2018 se na mlýně konalo devět řemeslných akcí, na které přišlo  
celkem 3 489 návštěvníků.

Zajímavosti ze mlýna
Jaroslav Janout

Před zahájením nové turistické sezóny jsme začátkem roku 2018 vybílili sed-
nici a černou kuchyni. Při pečení chleba se totiž zeď okolo pece ušpiní a pec 
popraská.
Jakmile počasí na jaře dovolí, začínáme s opravami střech. Po zimě je potře-
ba střechy prohlédnout a doplnit slámu tam, kde došky dosluhují. Pokračo-
vali jsme i ve výměně ztrouchnivělých sloupků okolo areálu. Připravujeme si 
je vždy přes zimu do zásoby. 
Dále jsme opravovali roubenou místnost, kde ptáci vyklovali výmaz mezi 
trámy. Sláma, jíž jsou trámové spáry vyplněné, nebyla dosud nijak zabezpe-
čená. Pokud tedy došlo k vyklování, s kusem omítky se vytrhla celá spára. 
Při prováděné opravě jsme se inspirovali starými roubenkami, kde slámu  
a mech, jimiž jsou spáry vyplněné, proti vypadávání zajišťují dřevěné klín-
ky. Opravená místa jsme následně ošetřili nástřikem proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám. Nakonec jsme spáry vyplnili vápennou omítkou a nabílili. 
Oprava roubení se prováděla na povolení památkového ústavu a pod jeho 
dohledem.
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Povolení památkového ústavu vyžadovala rovněž oprava palečního kola, 
jehož jeden paprsek byl ztrouchnivělý. Paleční kolo může opravovat pouze 
řemeslník, který má příslušné oprávnění. Přizvali jsme proto mistra sekerní-
ka, který vodní kolo na hoslovickém mlýně vyráběl. Pan František Mikyška 
paprsek přeplátoval a stáhl železnými svorníky. Poté se kolo muselo vyvá-
žit a vycentrovat, aby se správně točilo. Při opravě palečního kola jsme také 
vyrobili nové stavidlo, protože staré již dosloužilo. Výměna se podařila i bez 
vypuštění rybníka.
Před zimou jsme rovněž opravili omítku zadní části mlýna a vybílili.
V roce 2018 jsme dopravili na mlýn další zemědělské nářadí. To průběžně čis-
tíme, konzervujeme a natíráme podle originálů. Mezi nejzajímavější exponá-
ty patří šrotovník na obilí a ruční sečka na jetel, které málokdo z návštěvníků 
zná.
Koncem roku byly ještě vyřezány náletové dřeviny v celém areálu mlýna  
i okolo parkoviště.
Pro děti jsou největším lákadlem na mlýně bezesporu zvířata. A protože koza 
Mařenka v roce 2018 porodila tři kozlíky (dostali jména Bobeš, Mikeš a Ven-
da) a ovečky se rozrostly o čtyři jehňátka, měli i ti nejmenší z návštěvníků  
co obdivovat.
Areál hoslovického mlýna se čas od času stává rovněž kulisou svatebních  
obřadů. Ani rok 2018 nebyl výjimkou. Své „ano“ si tu řekly čtyři páry.
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ODDĚLENÍ 
ODBORNÝCH 
PRACOVNÍKŮ
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Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkou
František Lukeš

V roce 2018 provedli pracovníci Muzea středního Pootaví Strakonice in-
ventarizaci části podsbírky fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová 
nebo zvuková média – sbírkové předměty inventárních čísel F4001 – F5000.  
Z důvodu předání sbírkových předmětů byla provedena inventura podsbír-
ky geologické, podsbírky historické – část oděvy, textil a část novější dějiny 
a podsbírky další – dudáctví. Inventarizováno bylo celkem 3210 sbírkových 
předmětů.
V Muzeu středního Pootaví Strakonice bylo od 1. ledna 2018 do 31. prosin-
ce 2018 zapsáno 149 nových přírůstkových čísel. Ke dni 31. 12. 2018 bylo  
v Muzeu středního Pootaví Strakonice evidováno 29905 sbírkových předmě-
tů.

Obohaceny byly následující podsbírky MSP:
- historická
- výtvarného umění
- další - dudáctví
- archeologická

Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (126 sbírkových předmětů). Jed-
ná se zejména o přírůstky v oblasti hračky, hudební nástroje, keramika, ná-
bytek, novější dějiny, průmysl, oděvy, textil. Dále byly rozšířeny podsbírky 
výtvarného umění (17 sbírkových předmětů), další – dudáctví (5 sbírkových 
předmětů) a archeologická (1 sbírkový předmět). Největší počet sbírkových 
předmětů byl získán koupí (81 sbírkových předmětů), další sbírkové před-
měty byly získány dary (42 sbírkových předmětů) a sběry pracovníků Muzea 
středního Pootaví Strakonice (26 sbírkových předmětů).
Mezi nejvýznamnější přírůstky získané Muzeem středního Pootaví Strakoni-
ce v roce 2018 patří soubor dud a dalších hudebních nástrojů, známek a razí-
tek ze soukromé sbírky nizozemského sběratele Jeroena de Groota. Hudební 
nástroje pocházejí z Azerbajdžánu,  Belgie, Běloruska, Gruzie, Íránu, Itálie, 
Makedonie, Polska, Rumunska, Skotska, Španělska. Tyto předměty rozšířily 
fond hudebních nástrojů Muzea středního Pootaví Strakonice.  V souvislosti 
s přípravou nové expozice muzea byly do sbírek získány předměty, které se 
týkají historie České zbrojovky a Fezka. Jedná se například o funkční proto-
typ motoru ČZ, pánské motokolo značky ČZ, motocykl ČZ 175 typ 450.02 
rok výroby 1962, smaltovanou ceduli ČZ, návod na samočinnou pistoli ČZ,  
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Díky existenci velkopřevorství ve Velké Británii mohl řád rozšířit svoje půso-
bení po celé britské koloniální soustavě. Dostal se tak třeba do oblasti dnešní 
Jihoafrické republiky, Barmy, Ameriky, Austrálie atd. Zde se věnoval provo-
zování nemocnic, sanitní služby a dalším charitativním činnostem. V těchto 
aktivitách pokračuje dodnes.
Jakožto připomenutí této řádové hospitální služby se muzeu podařilo získat 
několik následujících předmětů. V prvé řadě je to soubor britských řádových 
medailí za výkon sanitní služby. Zvláštností je, že součástí byl i řetěz, jehož 
jednotlivé díly mají na sobě vyražené roky, po které jeho nositel tuto službu 
vykonával. Druhým exponátem získaným do sbírek muzea je upomínkový 
talíř vyrobený u příležitosti stého výročí řádové hospitální služby v Jihoaf-
rické republice v letech 1883 – 1983. Jeho pravost potvrzuje certifikát, který 
zároveň deklaruje, že se jedná o čtrnáctý kus z 250 vyhotovených upomín-
kových talířů.

motocyklové přilby, prospekty výrobků ČZ, vzorky tkanin. Podsbírka vý-
tvarného umění byla obohacena obrazy Aloise Moravce Strakonický dudák, 
Strakonický hrad od jihozápadu, Kolovečský mlýn, Filipova Huť s výhledem 
na Roklan, Prácheň a Poříčí (loďka na Otavě); Otmara Horáka Obraz dudá-
ka; Ivana Čecha Přístav; Jiřího Rejžka Strakonice podhradí, Krajina, Zámek 
Střela a Vydra; Jaroslava Peška Malenické chalupy; Petra Mitra Podvečerním 
nádvořím; Václava Polívky Krajina s můstkem; Adolfa Liebschera Věž Jelenka 
a Vchod do zámku.

Darem do sbírek muzea v roce 2018 přispěli:
Jiří Čech, Praha
Alena Čejdíková, Strakonice
Jaroslav Janout, Čestice
Josef Kroupa, Strakonice
Pavel Malý, Strakonice
Irena Novotná, Katovice
Jana Pechová, Strakonice
Jaroslav Stulík, Horažďovice
Kateřina Šmídová, Čkyně
Marie Vágnerová, Strakonice

Péče o sbírkové předměty a práce v depozitářích
V první polovině roku pokračovalo ukládání sbírkových předmětů po jejich 
přestěhování z budovy v Husově ulici. V červenci a srpnu byla provedena 
deinstalace stálé expozice Muzea středního Pootaví Strakonice a uložení 
sbírkových předmětů do budovy v Komenského ulici.

Nákupy významného rozsahu
Mgr. Radim Košner

V roce 2018 se muzeu podařilo získat významné předměty pro připravova-
nou expozici věnovanou řádu maltézských rytířů. Jako první je třeba zmínit 
řádový oděv, kukuli (mnišská kutna) a dámskou kápi. Dalšími nákupy mu-
zeum získalo exponáty z oblasti řádových dějin ve světě. Týkají se převáž-
ně britského velkopřevorství. V odborné literatuře se můžeme dočíst o jeho 
znovuustanovení na základě zasedání kapitulární komise v Paříži v roce 1827 
a oficiálního uznání rovnoprávnosti „moderní“ angličtiny s ostatními jazyky 
užívaných řádem v roce 1831.
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Historické fotografie
Ludmila Vilánková

Do muzejní sbírky jsme získali dokumentární fotografie Strakonic z průběhu 
stavby obchvatu a přestavby vlakového nádraží během roku 2018 od stra-
konického občana, fotografa Karla Přerosta. Jedná se o černobílé snímky 
pořizované na stavbách každý měsíc. Dalším přírůstkem je fotokniha doku-
mentující 23. mezinárodní dudácký festival v roce 2018 od fotografa Františ-
ka Zemena. Kniha je v pevných deskách a obsahuje přibližně 100 barevných 
fotografií.

Zpráva o archeologické činnosti za rok 2018
Mgr. Vlastimil Král

Archeologické oddělení Muzea středního Pootaví provedlo v uplynulém roce 
111 terénních akcí. Jednalo se převážně o dohledy při pokládce inženýrských 
sítí a stavby nových rodinných domů. Ze zajímavějších akcí můžeme jmeno-
vat rekonstrukci náměstí v Bavorově a ZTV ve Stožicích.
V květnu 2018 byl proveden archeologický dohled a menší předstihový vý-
zkum při stavbě „ZTV Stožice – severní spojka, část G - I. etapa“ na katastrál-
ním území Stožice. Sledovány byly zemní práce prováděné při skrývce orni-
ce. Během prací došlo v jedné části stavby k odkrytí sídlištní jámy (snad části 
polozemnice) s velkým množstvím propálené hlíny (tzv. mazanice) a menším 
množstvím keramiky. Ojediněle byl nalezen i fragment přepálené zvířecí kos-
ti. Dle předběžného určení PhDr. Jana Michálka lze objekt datovat do starší 
doby železné – halštatské období. Větší část objektu směřovala západním 
směrem mimo skrytou plochu.
V červnu 2018 byl proveden archeologický dohled a menší předstihový vý-
zkum při stavbě „Rekonstrukce náměstí – I. etapa“ na katastrálním území Ba-
vorov. Sledovány byly zemní práce prováděné při rekonstrukci současného 
povrchu na Náměstí Míru v Bavorově. Stavba probíhala ve východní části 
náměstí. Po sundání současné dlažby, a skrývce recentního zásypu pod ní, 
došlo k mechanickému začištění a odebrání dalších vrstev. Při postupném 
snižování úrovně došlo ke zjištění recentních liniových výkopů (voda, VO).  
V jihovýchodní části skryté plochy byl odkryt kamenný kanál odvádějící 
vody z kašny. V celé jižní polovině byla zachycena původní úroveň valounové 

Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

Do muzejní knihovny přibylo více než 60 titulů odborných publikací a publi-
kací regionálního charakteru.
Byl restaurován jeden rukopis a jeden starý tisk. 
Rukopis z 18. století měl mechanicky poškozenou jak knižní vazbu, tak i kniž-
ní blok. Desky byly odřené, poškrábané, neúplné, knižní vazba měla rozsáhlé 
poškození především po obvodu. Rukopis byl ošetřen mechanickou suchou 
cestou, poté rozebrán, dále čištěn, papírové ztráty byly doplňované papíro-
vou suspenzí a japonským papírem. Byly rekonstruovány i knižní desky.
Druhou restaurovanou knihou byl starý tisk Studnice Wod Žiwých To gest: 
Nábožné Modlitby kterýmiž křestianská Duše skrze celý Rok do sytosti we 
wšelikých spasytedlných Pobožnostech napágeti se může. … Největším 
poškozením knižní vazby byla ztráta přední knižní desky v minulosti a s tím 
spojené rozsáhlé mechanické poškození usňového pokryvu – odření, po-
škrábání, zlomy v místě hřbetu. Knižní blok byl výrazně zdeformován, což 
zapříčinilo rozsáhlé mechanické poškození. V knižním bloku se vyskytovalo 
množství skvrn, zateklin, trhlin i ztrát papírové podložky. Opět byl celý tisk 
rozebrán, mechanicky čištěn, doklížen, drobné ztráty byly vyspraveny japon-
ským papírem. Byly vyhotoveny nové desky z bukového dřeva, ty pak byly 
následně pokryty novou usní z tříslem činěné koziny.
Původní stav obou knih, veškeré procesy v průběhu restaurování i výsledný 
stav byly fotograficky zdokumentovány a knihy uloženy ve speciálně vyrobe-
ných krabicích z alkalické lepenky.
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jsou nádoby pro výstavní účely nepoužitelné. 
Při provedení odborného zásahu dojde k citlivému odstranění původních 
nevhodných zásahů – doplnění, rozvolnění a odstranění lepených spojů, 
zbytků lepidel nebo na střep přesahujících barevných retuší. Následně bu-
dou keramické střepy znovu kompletovány a lepeny. Cílem je zachování vý-
jimečného souboru budoucím generacím v takové kvalitě, aby bylo umož-
něno prezentování veřejnosti v co nejpřesnější podobě. Konzervaci provádí 
paní Leona Töreková z Jihočeského muzea.

Účast na konferencích a seminářích:
Dne 3. března 2018 proběhla výroční schůze jihočeské pobočky České  
archeologické společnosti.
Předneseny referáty: Katovice – Kněží hora, Průzkum hradiště 2016-2018.
Ve dnech 13. až 16. června 2018 účast na 28. pracovním setkání Archeolo-
gické pracovní skupiny východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Ra-
kousko v bavorském Niederalteichu.

dlažby. Kulturní vrstva nad touto dlažbou obsahovala archeologické nále-
zy (keramika, kosti, kameny) datované nejčastěji do 14. – 17. století (období 
středověku a raného novověku). Nálezy nebyly nalezeny „in situ“ (vrstva je  
z mladšího období), ale byly sem přemístěny nejspíše při úpravě sousedních 
domů (snad v souvislosti s požárem podle většího množství uhlíků ve vrstvě). 
Několik nezdobených hrubě zpracovaných keramických střepů lze předběž-
ně datovat i do raného středověku.
Během roku se povedlo uspořádat několik akcí ve spolupráci s amatérský-
mi zájemci o archeologii. Byly provedeny detektorové průzkumy na orbou 
narušovaných lokalitách Přešťovice, Němětice a na polích v nejbližším okolí 
klešťovité brány hradiště u Katovic. 
V průběhu roku byla poskytnuta řada konzultací studentům a veřejnosti. 
Muzeum navštívilo několik profesionálních a amatérských badatelů. Archeo-
log muzea se také pravidelně účastní měsíčních pracovních setkání v rámci 
Jihočeské archeologické komise. 
V průběhu roku 2018 začal konzervátorsko - restaurátorský zásah na části 
souboru keramiky z Přeštovic. Jedná se o nejcennější část souboru celých 
nádob archeologické sbírky Muzea středního Pootaví. Základ tohoto sou-
boru shromáždil známý jihočeský archeolog Bedřich Dubský. Současný stav 
nerespektuje původní podobu předmětu a velmi často do něj zasahuje, což 
v těchto případech může způsobovat i trvalé poškození v podobě úbytku 
dochovaného materiálu. Některé lepené spoje jsou nevhodně slepené, jiné 
již degradované. Vzhledem k použití nevhodných materiálů jak u doplnění, 

tak i u lepení je reverzibilita těchto zásahů téměř 
nulová. Z pohledu este-

tického vnímání 
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12 referujících z ČR, Běloruska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Turecka, USA 
a Velké Británie, kteří přítomné seznámili s různými tématy týkajícími se dud 
a dudáctví.
Pozadu nezůstala ani sbírkotvorná činnost. V roce 2018 se strakonickému 
muzeu podařilo rozšířit své sbírky o hudební nástroje z Běloruska, Lotyšska  
a Čech. Navíc díky projektu IROP bylo možné odkoupit 22 zajímavých dud  
ze sbírky J. de Groota. Nástroje pocházejí z Evropy i z Asie.
Přestože s uzavřením hradu a jeho rekonstrukcí přišlo muzeum dočasně  
o výstavní místnosti, podařilo se připravit vánoční výstavu Doteky Vánoc v 
náhradních prostorách bývalé hradní pekárny. Výstava četným návštěvní-
kům přiblížila vánoční atmosféru, kterou mohli vnímat hned několika smy-
sly – zrakem, sluchem, hmatem a u některých exponátů i čichem. Vystavené 
předměty přiblížily zvyky Štědrého dne a večera, ukázaly tradiční vánoční ta-
buli. Výstavu doplnily vánoční stromečky ozdobené dětmi z MŠ a ZŠ ze Stra-
konic a z okolí. Novinkou roku 2018 se stal slaměný betlém v životní velikosti, 
který vyrobila Lucie Kernalová z Katovic, a také rozsáhlý papírový betlém, 
postupně dotvářený samotnými návštěvníky. Jako doplněk výstavy připra-
vily muzejní pracovnice tvořivé dílničky pro děti. K tomuto účelu poskytla 
náhradní prostory Šmidingerova knihovna, za což jí patří veliké díky. Poděko-
vání také náleží  strakonické ZUŠ za zajištění pěkného hudebního programu 
při některých vernisážích.
Závěrem ještě dodejme, že zaměstnanci muzea během roku připravili něko-
lik přednášek na téma výročních tradic a dudáctví.

Etnografie
Mgr. Irena Novotná

V roce 2018 se ve strakonickém muzeu uskutečnilo několik zajímavých etno-
grafických akcí. Jarní sezóna byla zahájena 6. března 2018 výstavou Jaro, jaro 
už je tady… Ta v kapitulní síni představila jarní období z různých pohledů. 
Od probouzející se přírody, přes polní práce, dětské hry až po výroční tradice, 
jako jsou Velikonoce či máje. Protože byla zaměřena hlavně na dětské ná-
vštěvníky, nechyběly interaktivní prvky. Malí návštěvníci si mohli zacvrnkat 
kuličky, zaskákat panáka či zahrát s knoflíky čáru. Rovněž mohli určovat ptačí 
druhy či názvy semínek některých rostlin. Hlavní výstavu doprovodila výstav-
ka jarních dekorací v ambitech u kapitulní síně, kam své nápadité výrobky 
přinesly děti ze škol a školek na Strakonicku.
K jarnímu období se vázala i zajímavá národopisná přednáška Mgr. A. Sass-
manna Postní a velikonoční doba v životě našich předků, která se uskuteč-
nila 22. března. Pro tvořivé zájemkyně muzeum 13. března připravilo kurz 
mokrého a suchého plstění jarních květů s lektorkou Kateřinou Červenou  
z Horažďovic.
Dalším tématem, kterému se muzeum věnovalo, byly dudy. Naše instituce 
dlouhodobě spolupracuje s holandským dudákem a sběratelem dud Jero-
enem de Grootem. Majitel rozsáhlé sbírky se hře na dudy i sbírání nejrůzněj-
ších typů dud věnuje již několik desetiletí. Známý je také ze svého účinkování 
se skupinou Hailander. Jeho sbírku dud představila muzejní výstava nazvaná 
Dudy ze sbírek Jeroena de Groota. K vidění bylo na 70 hudebních nástrojů, 
řada vyobrazení a nechyběly ani zvukové ukázky. Výstavu doplnily dudácké 
kostýmy, v nichž J. de Groot při vystoupeních léta těší své příznivce. Touto 
unikátní výstavou se strakonické muzeum před plánovanou rekonstrukcí 
rozloučilo se svými návštěvníky. Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží  
v kapitulní síni 16. července. Po vernisáži MSP zorganizovalo ještě neformální 
posezení při dudách v restauraci Sůl a řepa, kde nechyběly zpěv ani dudácká 
hra. K výstavě se pojily i další doprovodné akce. V srpnu to byla prohlídka 
výstavy komentovaná muzejní etnografkou Irenou Novotnou. Akci svým hu-
debním vystoupením neplánovaně zpestřili milí hosté – skupina Hailander  
s vedoucím Jeroenem de Grootem. Ten také zajistil přednášku Historie dud  
v Holandsku, která proběhla již na začátku strakonického dudáckého festiva-
lu 23. srpna  a u veřejnosti měla živý ohlas.
V rámci dudáckého festivalu uspořádalo strakonické muzeum ve spolupráci 
s MěKS ve Strakonicích ještě jednu akci. Po dlouholeté přestávce se 23. srpna 
opět ve Strakonicích konalo Mezinárodní dudácké sympozium. Sešlo se  
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Restaurování loutkového divadla
Mgr. Marie Kotlíková

Z důvodu havarijního stavu bylo přistoupeno k restaurování vybraných částí 
loutkového divadla v roce 2016. Odpovědné práce se ujal renomovaný re-
staurátor a akademický malíř Jan Hála, který v restaurování a konzervová-
ní pokračoval také v roce 2017 a 2018. V loňském roce šlo o zakrývací pás, 
malovaný poutač, boční stojky (paravány), boční stojky (kulisy) a konstruk-
ci loutkového divadla. Soubor výše uvedených předmětů je součástí sbírky 
muzea, podsbírky historické, části (skupiny) loutky. Jde o předměty, které 
jsou značně poškozené, některá vyobrazení jsou téměř nerozeznatelná, další 
byla v minulosti rozsáhle přemalovávána a opravována. Zejména kulisy byly 
vyspravovány a opravovány neodborným způsobem – v celé ploše je patrné 
množství menších a větších děr a záplat.
Restaurátor provedl očistění malby, odstranil záplaty, zalátané díry a vy-
správky různého druhu. Nevhodné švy byly rozpárány a tyto části byly opět 
sešity. Poté byla provedena fixáž – upevnění malby a konzervace. Přemalby 
byly sejmuty chemickými a mechanickými prostředky. Na nedochovaných 
místech malby byla provedena scelovací retuš. Jelikož jsem se popisu postu-
pu prací věnovala podrobněji ve výroční zprávě muzea za rok 2017, dovolím 
si závěrem připomenout, že předmětné loutkové divadlo bude stěžejním 
exponátem nově připravované expozice loutek a loutkového divadla na stra-
konickém hradě, která se veřejnosti otevře v roce 2021.
Loutková divadla, loutky a loutkáři představují národní kulturní poklad, který 
v našem prostředí přetrvává po staletí. V roce 2016 bylo loutkářství zapsá-
no do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva 
UNESCO. Na základech loutkářské tradice vyrostl v 50. letech minulého století 
úspěch moderního českého loutkového divadla i mezinárodní věhlas české-
ho loutkového filmu. V našem městě působí od roku 1950 soubor Loutková 
scéna Radost, který založil Alois Křešnička. Vedoucí souboru je v současnosti 
Jaroslava Jílková. Historie loutkové scény i její současná tvorba bude součástí 
nové muzejní expozice. Zvídavý návštěvník si může čekání na otevření zkrátit 
zhlédnutím představení – kompletní program nalezne na www.lsradost.cz 
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Konzervátorská zpráva
Bc. Kateřina Šmídová

V muzeu není od 1. 8. 2016 obsazena pozice kvalifikovaného konzerváto-
ra, proto byla provedením základní konzervace a restaurováním vybraných 
sbírkových předmětů pověřena Kateřina Šmídová, která má tuto činnost  
od 1. 7. 2017 v pracovní náplni. Dílčími úkoly mohli být pověřeni také Miroslav 
Němec a Jaroslav Janout. V období 18. 6. 2018 – 31. 8. 2018 v konzervátorské 
dílně vykonával praxi student Střední průmyslové školy ve Volyni Šimon 
Chvosta. V období 30. 7. 2018 – 3. 8. 2018 zde pomáhala i studentka gymná-
zia ve Strakonicích Bohdana Scheinostová. 
Celkem za rok 2018 bylo konzervováno sedm sbírkových předmětů, 21 před-
mětů před zapsáním do sbírek či do doprovodné dokumentace, dva velké 
soubory archeologických artefaktů z Němětic a ze Skočic a zhruba 80 kusů 
dud. Většinou šlo o dudy Jeroena de Groota, které byly následně vystaveny  
v kapitulní síni. U dalších dud se jednalo o ošetření před navrácením dlouho-
dobých zápůjček. 
Na jaře byly restaurovány keramické figurky z betlému v kostele sv. Martina 
ve Střelských Hošticích, jež byly poničeny stavební firmou. Došlo ke slepová-
ní ulámaných částí, domodelovávání a následnou barevnou retuš a lakování. 
Externě bylo zadáno k restaurování devět předmětů: jednalo se  
o části loutkového divadla, bronzové artefakty, několik kusů keramických ná-
dob, 2 kusy starých tisků, žakárový stav a benátské zrcadlo. 

Nová loutka Turka s fezem
Mgr. Marie Kotlíková

Muzeum středního Pootaví Strakonice zadalo v roce 2018 zhotovení  
pětičlenného souboru manekýn pro novou expozici loutek a loutkového  
divadla, která se představí veřejnosti v roce 2021. 
Jako první byla dokončena loutka Turka s fezem, jejímž autorem je strakonic-
ký občan, pedagogický asistent a člen souboru Loutkové scény Radost Stra-
konice pan Petr Boubín. Loutka Turka je podle techniky vedení čili oživování 
typem manekýny. Je zhotovena z různých materiálů – lipového dřeva, tvr-
zeného polystyrenu, molitanu, textilních součástí a dalších doplňků. Je cca  
110 cm vysoká a spolu s loutkami maltézského rytíře, motocyklového závod-
níka, Kašpárka a dudačky, které postupně vzniknou, obohatí programovou 
nabídku muzea po dokončení rekonstrukce.
Nová expozice loutek bude umístěna v jednom patře bývalé Černé věže  
o půdorysu cca 43 m2, které muzeum využívalo pro stálou expozici dudáctví 
do 2. 7. 2018. Ta se přesune a rozšíří do malého a velkého rytířského sálu, 
čímž uvolní prostor pro loutky. V rámci nové expozice lou-
tek a loutkového divadla se návštěvníkovi představí 
co možná nejvíce sbírkových předmětů z pozů-
stalosti po Lagronovi a Kopeckém, dále 
předmětů darovaných místní loutkovou 
scénou i soukromými dárci nebo nale-
zených po předchůdcích.
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Sbírka výtvarného umění
PhDr. Ivana Říhová

Sbírka výtvarného umění není v našem muzeu veliká, obsahuje 2 121 před-
mětů. Při jejím rozšiřování se soustřeďujeme hlavně na doplňování děl 
regionálních autorů. V letošním roce se koupí podařilo rozšířit sbírku o šest 
akvarelů akademického malíře Aloise Moravce (1899 - 1987). Ač není rodákem  
z našeho kraje, mládí strávil  v nedalekých Střelských Hošticích, kde chodil  
i do obecné školy. Rád se sem vracel i v období dospělosti a stáří. 
Vystudoval pražskou UMPRUM, v letech 1917-36 byl členem Umělecké be-
sedy, poté vstoupil do Sdružení jihočeských výtvarníků. Alois Moravec byl 
vyhledávaným ilustrátorem a krajinářem. Ztvárňoval hlavně krajinu jižních 
Čech. Maloval na Šumavě, Písecku, Strakonicku. Na svých obrazech vedle kla-
sických krajinek zvěčnil voraře, převozníky, pradleny na Otavě, plavení koní, 
výlovy rybníků i venkovany při práci a odpočinku. Mnohá jeho díla jsou ce-
něna i pro svou dokumentární hodnotu.  
Rovněž fond dalšího regionálního akademického malíře Jiřího Rejžka 
(1914 – 1986) se rozrostl o další čtyři díla  z jeho ranějšího období tvorby. 
Jedná se o autora, jehož díla jsou v naší sbírce zastoupena v největším počtu. 
Maloval především Strakonice, hrad, Podskalí a další dnes už zmizelá zákoutí.
V regionální sbírce je zastoupen i akademický malíř Jaroslav Pešek 
(1923 - 2008), který žil a tvořil v Malenicích. Narodil se v Zálezlech u Male-
nic, maturoval na Reálném gymnáziu ve Strakonicích a na UMPRUM studoval  
u profesora Baucha, jednoho z největších českých malířů 20. století. Zdro-
jem jeho tvorby byla pošumavská krajina, Malenice a venkov na pomezí 
Strakonicka a Prachaticka. V posledních letech svého života maloval hlavně  
zátiší – kytice květin. 
Vůbec první obraz jsme zakoupili od Ivana Čecha, prvního polistopadové-
ho starosty Strakonic. Byl nejen bytovým architektem, ale i výraznou osob-
ností společenského a kulturního života na Strakonicku. Narodil se v Praze,  
ale dlouhá léta žil ve Strakonicích. Jeho velkou láskou kromě fotbalu bylo 
malování. 
Dále jsme koupili obraz od akademického malíře Otmara Horáka s postavou 
domažlického dudáka. Toto dílo je spíše doplněním naší sbírky dud. 
V roce 2018 jsme zkusili sledovat i nabídky na aukcích. Vydražili jsme obraz 
Václava Polívky Krajina s Žižkovým můstkem u Katovic a dva tisky strakonic-
kého hradu od Karla Liebschera. 
Václav Polívka (1896 – 1969) žil ve Strakonicích a jeho pobyt zde je spjat s his-
torií vzniku reálného gymnázia. Maloval pro nové a nevybavené gymnázium 
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PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS MUZEA
Bc. Kateřina Šmídová

V roce 2018 pokračovalo muzeum s jarním a podzimním přednáškovým cyk-
lem pro veřejnost. Celkem se uskutečnilo 12 přednášek (na jaře 8 a na pod-
zim 4). Na tento rok připadlo několik významných výročí. To nejvýznamnější  
je bezesporu 100 let od ukončení 1. světové války a vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky. Tématu bylo věnováno 7 přednášek: v únoru zahájil 
jarní cyklus Petr Tolar z Československé obce legionářské v Praze přednáš-
kou Československé legie v letech 1914 – 1920.  Autor vyzdvihl čsl. legionáře  
a jiné dobrovolníky, bez nichž by samostatný československý stát nevznikl.  
V březnu se konala beseda s Jindřichem Podhorským, strakonickým obča-
nem, který převyprávěl osudy svých příbuzných ve válce při přednášce Život 
v zákopech – z vyprávění otce a strýců. V dubnu muzeum navštívili před-
nášející z filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni doc. PhDr. Lukáš 
Novotný, PhD. a Mgr. Eva Fischerová. Ti představili příčiny, průběh a následky 
konfliktu 1. světové války ve světovém měřítku a následně seznámili poslu-
chače s vývojem českých zemí během války. Poslední jarní (květnovou) před-
náškou byla Každodennost za 1. světové války, kterou představila doktorand-
ka Katedry historických věd FF ZČU Mgr. Martina Kratochvílová. 
Podzimní cyklus zahájil v říjnu Jan Ciglbauer, soukromý badatel a publicista 
věnující se vojenským dějinám jižních Čech. V přednášce s názvem Po sto-
pách jihočeských vojáků na frontách Velké války s využitím fotografií přiblížil 
posluchačům válečná bojiště. V říjnu opět přijeli doc. PhDr. Lukáš Novotný, 
PhD. a Mgr. Eva Fischerová z FF ZČU v Plzni, tentokrát s přednáškou Konec 
války a vznik ČSR. V listopadu muzeum navštívil Mgr. Tomáš Kykal, historik  
z Vojenského historického ústavu v Praze. Jeho přednáška Pátrání po našich 
předcích v 1. světové válce byla určena všem, kteří se zajímali o osudy svých 
předků a hledali informace o jejich vojenské službě. 
Mimo téma Velké války se konalo několik dalších přednášek. V únoru ing. Jo-
sef Kalbáč hovořil o historii města Strakonice. O 14 dní později mohli zájemci 
zavítat na přednášku s názvem Kudy chodil Karel Klostermann. Život a dílo 
tohoto spisovatele Šumavy představil František Sáček. Ve velikonoční době 
je potřeba si připomenout zvyky a tradice tohoto svátku. Tématu se zhostil 
Mgr. Alois Sassmann při přednášce Postní a velikonoční doba v životě našich 
předků. Program svými písněmi doprovodil Samuel Kaleta.  
V letech 2016 – 2017 proběhl archeologický výzkum hradiště Kněží hora  
u Katovic, které bývalo významným středověkým centrem. Na průzkumu 
spolupracovali pracovníci Muzea středního Pootaví Strakonice a pracovní-

názorné obrazové pomůcky. Současně byl krajinářem, portrétistou, ztvárňo-
val i sociální motivy. Před smrtí se vrátil do Strakonic, aby maloval některá 
nová i mizející zákoutí. 
Karel Liebscher (1851 – 1906) byl český malíř a ilustrátor. Pro jeho tvorbu je 
typický výběr malebných scenérií. Tématem prací byly významné české pa-
mátky. Ilustroval např. Hrady a zámky od Augustina Sedláčka.
Zvláštní část výtvarného fondu muzea fond tvoří obrazy, grafiky či akvarely  
s vyobrazením strakonického hradu. I ten jsme letos obohatili o nákup obra-
zu od autora Václava Mitry.

obraz V. Polívky
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Publikační činnost
Ludmila Vilánková

Muzeum vydalo v roce 2018 další tři publikace v edici Muzejní kaleidoskop. 
Jako 1. svazek této edice vyšla koncem roku 2017 brožura Kněží hora  
u Katovic.

Muzejní kaleidoskop, svazek 2:
Strakonice a srpen 1968
Michaela Mikešová

Publikace historičky Muzea středního Pootaví Strakonice přibližuje srpno-
vé události roku 1968 ve Strakonicích a blízkém okolí. První část má název 
Pražské jaro a zabývá se změnami na nejvyšších postech komunistické stra-
ny, které byly spojeny s příchodem nových myšlenek a byly bedlivě sledo-
vány sousedními státy. Kapitola Strakonice a pražské jaro se věnuje období  
od ledna do srpna 1968 a změnám, které v obrodném procesu nastaly  
ve Strakonicích.
Stěžejní částí publikace je kapitola Srpnové události ve Strakonicích. Chrono-
logicky se snaží zmapovat události ve Strakonicích od 21. srpna do začátku 
září 1968.
Část nazvaná Vzpomínky zachycuje autentické memoáry pamětníků srpno-
vých událostí. Zachycuje ryze subjektivní vzpomínky několika strakonických 
občanů na tuto pohnutou dobu. Poslední částí je fotografická příloha. Obsa-
huje i některé dosud nezveřejněné snímky místních fotografů.

Muzejní kaleidoskop, svazek 3:
Dudy ze sbírky Jeroena de Groota
Jeroen de Groot

Brožura vyšla jako katalog ke stejnojmenné výstavě, uspořádané muzeem  
v kapitulní síni hradu v letních měsících. 
Jeroen de Groot je holandský dudák, člen hudební skupiny Hailander, dlou-
holetý sběratel dud ze všech koutů světa. V roce 2017 navázal blízkou spolu-
práci se strakonickým muzeem. Výsledkem byla výstava, katalog a také nové 
přírůstky do muzejní sbírky dud.

ci Katedry archeologie v Plzni. Zjištěné poznatky o minulosti osídlení Kněží 
hory přednesl pracovník z Katedry archeologie PhDr. Petr Menšík, PhD. Na 
závěr celoročního přednáškového cyklu se v listopadu konala Dudácká bese-
da aneb Čeněk Zíbrt po sto letech zase ve Strakonicích v režii Mgr. Jana Kou-
by a hudebního doprovodu pracovnice MSP houslistky Ludmily Vilánkové a 
dudáka Martina Matějky. Jednalo se o rekonstrukci besedy, ve které na konci 
1. světové války byla pro širší veřejnost znovuobjevena dudácká muzika.  
Ve Strakonicích vystoupil s dudákem Michaličkem a houslistou Paprštajnem 
25. srpna 1918.
Všechny přednášky se konaly vždy v 17:00 v přednáškovém sále Šmidinge-
rovy knihovny ve Strakonicích. Za půjčování sálu knihovně velmi děkujeme. 
Přednášky jsou dochované na zvukovém záznamu, zdokumentované a ně-
které z nich mají i videozáznam. Celkový počet posluchačů byl 470.
Muzeum pořádá nejen přednášky pro veřejnost, ale také organizuje před-
nášky v Domovech seniorů ve Strakonicích – DS Lidická a DS Rybniční.  
Až na výjimky se přednášky konají vždy 1x za měsíc v obou domovech  
a přednáší pracovníci strakonického muzea. V DS Lidická se v roce 2018 usku-
tečnilo 5 přednášek a v DS Rybniční 7. Celkový počet posluchačů byl 282.
Muzeum se svými přednáškami a filmy reprezentoval také Jaroslav Landsin-
ger. V průběhu jeho 14 přednášek bylo promítnuto 7 různých komentova-
ných filmů vztahujících se ke Strakonicku.  Přednášky Jaroslava Landsingera 
jsou hojně navštěvovány a v roce 2018 si našly 838 posluchačů.
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Dokumentátorská činnost
Mgr. Robert Malota

Nákup profesionální techniky ve druhé polovině roku 2018 (kamera, foto-
aparát, objektivy, stativ a studiové vybavení) podstatně rozšířil možnosti  
pro dokumentární činnost muzea. To se ukázalo být velmi důležité i s ohle-
dem na připravované expozice muzea. Jejich součástí má být totiž využití 
různých interaktivních prvků jako jsou například filmy a fotografie v odpoví-
dající kvalitě.
Právě výroba filmových dokumentů, záznamů a fotografií, které budou sou-
částí nových expozic,  tvořila značný podíl práce dokumentátora. Z tohoto 
pohledu byla stěžejní jeho činnost během mezinárodního dudáckého fes-
tivalu. Podařilo se zaznamenat a sestříhat několik desítek vystoupení domá-
cích i zahraničních souborů stejně jako rozličné části doprovodného progra-
mu.
Se zahájením rekonstrukce muzea začal rovněž vznikat časosběrný doku-
ment o této rozsáhlé stavbě. Filmový záznam a fotografie jsou také průběžně 
využívány k informování veřejnosti a slouží i jako podklad při administraci 
samotného projektu.
Další dlouhodobou záležitost, na níž začalo muzeum pracovat, tvoří medai-
lony osobností, které jsou různým způsobem spojeny se Strakonicemi a oko-
lím. Prvním takovým počinem se stal miniportrét spisovatele a básníka Jiřího 
Žáčka. Předpokladem je využít zmíněné medailonky při komponovaných 
pořadech, besedách, výstavách a podobně.
Z hlediska časosběrných dokumentů nelze na tomto místě opomenout ani 
dokumentární činnost externího spolupracovníka muzea Jaroslava Land-
singera, který v roce 2018 dokončil časosběrný filmový záznam výstavby 
severního dopravního půloblouku Strakonic, nového dopravního terminálu 
a několika menších staveb. Pan Landsinger se navíc podílel na natáčení bě-
hem mezinárodního dudáckého festivalu a přispěl mnoha cennými radami 
zejména v oblasti audiotechniky.  
Činnost muzejního dokumentátora se v roce 2018 netýkala jen dlouhodo-
bých projektů. Jeho pracovní náplní byla kromě jiného i příprava podkladů 
pro výstavy a propagační materiály muzea a záznam různých muzejních akcí.

Muzejní kaleidoskop,  svazek 4:
Strakonicko za 1. světové války
Kateřina Šmídová

Ke 100. výročí české státnosti se Muzeum středního Pootaví Strakonice při-
hlásilo výstavou a následně vydanou publikací. Brožura je malým ohlédnu-
tím především prostřednictvím dosud nepublikovaných vzpomínek přímých 
účastníků války tak, jak je vyprávěli svým bližním. Vzpomínky jsou doplněné 
o citace z obecních kronik. Tyto malé střípky rozšiřují mozaiku naší regionální 
historie.
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ODDĚLENÍ 
EKONOMICKÉ

Noc literatury
Ludmila Vilánková

Muzeum středního Pootaví se v květnu 2018 opět zapojilo do celostátní akce 
Noc literatury, kterou ve Strakonicích už podruhé organizovala Šmidingero-
va knihovna. Noc literatury se koná každý rok vždy v předvečer zahájení nej-
většího knižního festivalu v zemi - Světa knihy. Přitom na vybraných místech 
čtou známé osobnosti během jednoho večera ukázky ze zajímavých knih.
Tentokrát posluchači nemuseli opustit areál strakonického hradu. V kon-
certním sále Základní umělecké školy Strakonice četla úryvky známá tele-
vizní hlasatelka a moderátorka Marie Retková. Na terase u Maltézského sálu  
s výhledem na řeku Otavu četl pedagog strakonického gymnázia, historik  
a muzikant Miroslav Žitný. Třetí místo bylo zvoleno stejně jako v předchozím 
roce. Na hradě v bývalé faře četla úryvky z knih herečka, spisovatelka, mo-
derátorka Táňa Fischerová. Po skončení každého čtení byly otevřeny dveře  
na kůr kostela sv. Prokopa. Akce měla opět velice dobrý ohlas, a to jak ze stra-
ny návštěvníků, tak i ze strany osobností, které předčítaly. Všichni byli příjem-
ně překvapeni, kolik strakonických milovníků knih a četby na Noc literatury 
zavítalo.

Termín další Noci literatury je 9. května 2019.
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Výsledek hospodaření za rok 2018
Ilona Sedláčková

Náklady za rok 2018 činily 20 889 tis. a z toho:
Hlavní činnost  17 127 tis. 
Doplňková činnost  205 tis.
Náklady k projektu IROP  3 557 tis.

Výnosy za rok 2018 činily 22 216 tis. a z toho:
Příspěvek na provoz od zřizovatele  17 200 tis.
Tržby za vstupné  816 tis.
Dotace MK ČR  63 tis.
Dotace od ÚP Strakonice  90 tis.
Výnosy z transferů  162 tis.
Ostatní výnosy  123 tis.
Tržby doplňková činnost  205 tis.
Transfer na náklady IROP  3 557 tis.

Výsledek hospodaření za rok 2018 činil 1 327 tis. Kč. 

Fond kulturních a sociálních potřeb ( FKSP)

Počáteční stav 78 376,08,-
Tvorba 157 972,-
Čerpání 174 321,-
Zůstatek účtu FKSP k 31.12.2018 činí   62 027,08,-

Rezervní fond
Rezervní fond byl v roce 2018 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření  
za rok 2017 ve výši 1 494 374,65 Kč. Se souhlasem zřizovatele byl posílen 
fond reprodukce ve výši 1 000 000,- Kč.
Rezervní fond tvoří finanční dary, které v roce 2018 dosáhly celkem 6 500,- Kč
a byly v souladu s požadavkem dárců použity na krytí nákladů akcí pořáda-
ných v duchu tradic pro děti v Hoslovicích na mlýně.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2018 činí 1 452 516,71 Kč.

Fond reprodukce
Fond reprodukce byl použit na krytí pořízených sbírkových předmětů ve výši 
326 865,32 Kč. 
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Správa majetku, investiční činnost
Miroslava Francová

Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy

Na začátku roku 2018 bylo potvrzeno získání dotace z IROP na „obnovu vy-
braných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice.“  V polo-
vině roku začalo stěhování vystavených sbírkových předmětů do depozitářů, 
vyklízení hradu a přípravné stavební a restaurátorské práce. V budově depo-
zitářů byla do sekce výtvarného umění nainstalována klimatizace. V ostat-
ních budovách muzea probíhaly standardní udržovací práce.

Přehled investiční činnosti

V dubnu 2018 byl pořízen osobní automobil Dacia Logan za 275 492,- Kč.  
V červnu byla instalována klimatizace do depozitáře výtvarného umění  
v částce 47 574,- Kč. Dále byla pro práci dokumentátora zakoupena kamera 
za 45 198,- Kč a fotoaparát za 46 490,- Kč.
Od roku 2018 patří do investic i kulturní předměty.

Výsledky inventarizace majetku

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla v souladu s plánem. 
Nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

Jedná se například o dudy, obrazy, motocykl, soubor známek, čepice, histo-
rické předměty do sbírky suverénního Řádu Maltézských rytířů, motocyklové 
přilby, knihy a tiskoviny do historické knihovny.
Fond reprodukce byl použit na krytí nákupů DHM :

kamera s příslušenstvím  45 198,00
fotoaparát Canon  46 490,00
klimatizace do depozitáře  47 574,00
Dacia Logan  275 492,00
TZ zábradlí k podiu  72 411,00
 celkem  487 165,00

Fond reprodukce byl použit na krytí investic souvisejících s projektem IROP.
Především projektové dokumentace, která byla kryta z fondu v roce 2017, 
což bylo opraveno, pořízení 3D scanneru, pořízení počítače se softwarem 
určeným k digitalizaci projektu IROP a nákup dud z Holandska (do sbírky)  
v celkové hodnotě 298 510,84 Kč.

Fond reprodukce byl v roce 2018 tvořen:

Odpisy DHM        421 661,84
Kofinancování projektu IROP dle smlouvy s JČ krajem     362 600,-
Posílení fondu reprodukce z rezervního fondu  
se souhlasem zřizovatele     1 000 000,- 
Investiční dotace od zřizovatele    500 000,-
Příděl na základě rozhodnutí Rady JČ kraje    450 000,-

Konečný stav účtu 416 k 31. 12. 2018 – 5 902 076,06 Kč.

Fond odměn 

V roce 2018 byl proveden příděl do fondu odměn ve výši 300 000,- Kč, takže 
zůstatek účtu 411 (fond odměn) k 31. 12. 2018 činí 623 353, 30 Kč.
V roce 2018 nenastalo žádné čerpání tohoto fondu.

V roce 2018 byly vyplaceny mzdové prostředky:
• zaměstnancům na hlavní pracovní poměr ve výši  7 898 tis.
• pracovníkům na DPP a DPČ   787 tis.
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ODDĚLENÍ 
PROVOZU

Návštěvníci a omezené možnosti prohlídky hradu
Bc. Jan Kuneš

Ve druhé polovině sezony, kdy již probíhala rekonstrukce hradního paláce, 
zavítalo na věž Rumpál i na výstavy do černé kuchyně mnoho návštěvníků. 
Především vánoční výstava měla velký úspěch. Její velmi oblíbenou součás-
tí se stal papírový betlém, do kterého mohl každý přidat svou vlastnoruč-
ně vyrobenou figurku. Kromě jiného zaujal také slaměný betlém na dvorku  
a vánoční stromečky zdobené tradičně dětmi ze základních, mateřských 
a speciálních škol i dětských domovů, které byly rozmístěny na dvorku 
i v chodbě.
Novou zkušeností byl pro návštěvníky výstup na věž Rumpál přímo z nádvoří 
hradu. To znamenalo jednak zvýšení počtu schodů při výstupu na ochoz, jed-
nak průchod dosud nepřístupnou spodní částí věže, která původně sloužila 
jako hladomorna.  
Z reakcí návštěvníků lze usoudit, že možnost otevření věže Rumpálu i během 
rekonstrukce stejně jako konání malých výstav v Černé kuchyni bylo velmi 
šťastným a správným rozhodnutím.
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Oddělení provozu
Zdeněk Peterka, František Vávra

Hlavní úkol roku 2018 pro provozní oddělení – příprava a následné vystěho-
vání expozic muzea – se podařilo zdárně splnit. Při zapojení všech zaměst-
nanců, příkladné a usilovné spolupráci, mohly být hradní palác, kapitulní síň  
i komenda předány v termínu stavební firmě k rozsáhlé rekonstrukci. A prá-
vě z důvodu rekonstrukce muzea byla pro návštěvníky zpřístupněna hradní 
věž Rumpál z nádvoří od paty věže. Před otevřením zde proběhla kontrola  
elektroinstalace a pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků bylo nainstalováno 
zábradlí na nové přístupové cestě. Dokončeny byly výstavní panely pro ven-
kovní prostory, částečně nahrazující výstavy v prostorách muzea. Tyto výsta-
vy budou pokračovat i v následujících sezonách.
Důraz kladený na bezpečnost práce a požární ochranu přispěl k tomu, že se  
v roce 2018  nestal žádný pracovní úraz a nevznikl požár, a to ani v náročných 
podmínkách stěhování. Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a po-
žární ochrany proběhla bez připomínek. 
Zcela obměněny byly osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou nyní 
opatřeny logem muzea.
V depozitářích muzea se sbírkami výtvarného umění byla nainstalovaná kli-
matizace pro vylepšení prostředí uložených sbírkových předmětů.
Po vyřazení osobního automobilu Toyota byl v průběhu roku zakoupen vůz 
nový značky Dacia. Nově byl pořízen i přívěsný vozík.
Dle potřeb prováděná údržba areálu hradu a depozitářů v Komenského ulici 
přispívá k vylepšení pracovního prostředí všech zaměstnanců muzea.
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