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Ohlédnutí za muzejním rokem 2019
PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

Strakonické Muzeum středního Pootaví uspělo v  52. výzvě Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) s  projektem Obnova vybraných 
objektů v areálu národ n í  k u l t u r n í  p a m át k y  h ra d  S t ra k o n i ce,  i d e n t .
 č. 117DO3J000106.  Jedná se o největší rekonstrukci objektů ve vlastnictví 
Jihočeského kraje za několik posledních desetiletí.
Od roku 2019 do roku 2021 bude do strakonického hradu investována částka 
asi 140 miliónů Kč z evropských finančních zdrojů (cca 108 mil. Kč), státního 
rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje. Ten hradí i vícepráce vzniklé během 
rekonstrukce.
Úpravy probíhají v  tzv. Bavorském paláci, kde byly umístěny expozice muzea, 
dále v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda 
maltézského řádu) a ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím.
Výsledkem tříleté rekonstrukce bude zejména vznik nových expozic. S vy-
užitím různých audiovizuálních a interaktivních prvků budou představovat 
pět hlavních oblastí, které jsou pro Strakonice typické. Jde o textilní výrobu, 
výrobu motocyklů, zbraní a další průmyslovou výrobu ČZ, dále o dudáckou 
a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznik-
ne zcela nová a v České republice jediná expozice věnovaná historii a sou-
časnosti maltézského řádu ve spojení s historií města. Rekonstrukce počítá
i se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžití 
a s technickým zázemím muzea. Součástí projektu je rovněž záchrana po-
škozených unikátních nástěnných maleb ze 13. a 14. stol. v  kapitulní 
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síni a ambitech, odstranění havarijního stavu stěny objektu hradního paláce
a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených objektech. 
V hradním paláci vzniknou po rekonstrukci dva nové sály s bezbariérovým 
vstupem, které budou určeny pro přednáškovou a edukační činnost muzea. 
Nové prostory bude mít i knihovna s badatelnou. Jedná se o plochu cca 2300 m2.  
Rekonstrukce bude ukončena ke 30. 6. 2021.
Těmto úkolům byla podřízena většina činností muzea i v roce 2019. Vedle 
stavebních prací pokračovala práce  na jednotlivých scénářích a příprava 
sbírkových předmětů. Postupně byly restaurovány i nakupovány sbírkové 
předměty a zadávány modely dle scénářů jednotlivých expozic a dle studie 
proveditelnosti.
Aby nové expozice návštěvníkům muzea nabídly skutečně plnohodnotný 
zážitek, bylo nezbytné přistoupit i k výrobě faksimilí originálních a těžce 
dosažitelných exponátů, jejichž originály nejsou ani na území naší republiky. 
V  oblasti péče o sbírky správci depozitářů pokračovali v  inventarizaci sbír-
kového fondu dle zákona 122/2000 Sb. a dle plánu na roky 2018 - 22. Jejich 
plánované  3D skenování bylo z časových důvodů posunuto až na rok 2020.
V oblasti konzervování se práce soustředily především na ošetřování  před-
mětů pro nové expozice  a na nově přijímané předměty do doprovodné 
dokumentace  či sbírkového fondu.
V  důsledku zahájení rekonstrukce byla výstavní činnost v  areálu hradu 
ukončena ke 30. 6. 2018, kapitulní síň a ambity byly uzavřeny 31. 8. 2018.  
Abychom návštěvníkům zajistili alespoň minimum výstav,  byly upraveny 
prostory tzv. černé kuchyně mezi II. a III. nádvořím, které byly pro veřejnost 
stavebně odkryty a upraveny již v roce 2010. 
Snaha je využít i nádvoří. Pro venkovní instalace byly vyrobeny speciální 
panely, které využívá muzeum pro venkovní výstavy během rekonstrukce 
muzea.
V oblasti programu a propagace se muzeum zaměřilo na kvalitní přípravu, 
realizaci a propagaci kulturně-společenských a vzdělávacích akcí a  výstav 
v  areálu strakonického hradu a vodního mlýna v  Hoslovicích se záměrem 
oslovit vybrané cílové skupiny a nabídnout alespoň něco v omezených pro-
storách v době rekonstrukce. Pokračovala spolupráce s Jihočeskou centrálou 
cestovního ruchu a s  Turistickou oblastí Prácheňsko, s organizacemi pracu-
jícími v oblasti kultury ve Strakonicích i celém Jihočeském kraji. Pracovníci 
oddělení propagace a marketingu se účastnili  veletrhů a prezentací pořá-
daných Jihočeským krajem. Pod hlavičkou KAM po Česku jsme se zúčastnili 
veletrhu Holiday World. Úspěšně pokračovala práce muzejního pedagoga 
- aktivity zaměřené na cílovou skupinu děti, mládež a senioři. V rámci muzej-
ních výstav a akcí na mlýně byly pořádány dílničky pro děti a pokračovala 
Muzejní akademie. 

K propagaci své činnosti využívalo muzeum nejen dostupná média, ale
i webové stránky, facebook, instagram a twitter, kde má muzeum svůj profil.
Za sebou má muzeum rok plný neustálých změn a řešení problémů. Po pra-
covnících muzea byla požadována nejen profesní zdatnost a plné pracovní  
nasazení,  ale i tolerance a pochopení. Pracovali ve stísněných podmínkách 
a mnohdy nad rámec svých pracovních náplní. Patří jim za to velké poděko-
vání.
Poděkování patří také všem našim návštěvníkům, sponzorům a podporo-
vatelům, kteří i přes problémy, které s sebou uzavření expozic přináší, nám 
zůstali věrni a snaží se nás podporovat.
Speciální poděkování patří našemu zřizovateli, díky kterému se všechny pro-
blémy spojené s rekonstrukcí zdárně vyřešily a nadále i řeší.
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Personální obsazení muzea v roce 2019

PhDr. Ivana Říhová
-  ředitelka organizace

Oddělení programu, propagace a provozu
Zuzana Pekárková - programový a marketingový pracovník, vedoucí oddělení
Mgr. Kateřina Prokopcová - muzejní pedagog
Mgr. Jana Ďurčová - výtvarník, grafik
Mgr. Lucie Kupcová - programový a marketingový pracovník
František Vávra - řidič, technický pracovník
Zdeněk Peterka - technický pracovník, zásobovač
Radka Straková -  výstavář

Oddělení ekonomické
Ilona Sedláčková - ekonomka, vedoucí oddělení
Renata Ouředníková - PaM, GDPR, výběrová řízení
Miroslava Francová - účetní, referentka správy majetku
Radka Soukupová - administrativní a spisová pracovnice
Bc. Jan Kuneš - průvodce, pokladní

Mgr. Eva Hromířová - průvodce, pokladní
Václav Pokorný - správce IT

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

Oddělení odborných pracovníků
Mgr. Marie Kotlíková - vedoucí oddělení, etnografka
František Lukeš - kurátor sbírkového fondu
Mgr. Vlastimil Král - archeolog
Ludmila Vilánková - knihovnice
Mgr. Robert Malota - dokumentátor
Bc. Kateřina Šmídová - konzervátorka, správce depozitáře
PhDr. Markéta Kohoutová - kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
Mgr. Irena Novotná - etnografka

V roce 2019 jsme uzavřeli DPČ a DPP dle potřeb na činnost průvodce, po-
kladní, úklid v Hoslovicích, odborné činnosti spojené s novými expozicemi, 
odborné posudky, činnosti související s archivací získaných materiálů z ČZ 
Strakonice a z firmy ADIENT Strakonice (bývalé FEZKO), které se staly součástí 
sbírkového fondu muzea, atd.
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Rekonstrukce hradu pokračuje
PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Robert Malota

V polovině roku 2018 se rekonstrukce strakonického hradu rozběhla napl-
no. Po počátečních velkých problémech s projektovou dokumentací byly do 
poloviny prosince 2018 provedeny všechny bourací práce. Po šesti měsících 
rekonstrukce byly vybourány novodobé příčky, odstraněny podlahové kon-
strukce včetně násypů a novodobé palubkové stropy. Pod nimi se ukázaly 
původní nosné stropní trámy, které po ošetření zůstanou jako pohledové 
a vrátí tak sálům jejich původní vzhled. Minulostí jsou i veškeré novodobé 
omítky. Koncem roku 2018 byly prostory připraveny pro nástup konkrétních 
řemesel. Jako první se svými kabely začali v polovině února  2019 elektrikáři.  
Již na počátku roku byly  patrné obrovské změny v přízemní části hlavního 
paláce. Odstraněním novodobých příček vznikl prostorný a světlý edukační 

sál a bývalý sklad u kamenného stolu se  proměnil ve víceúčelový sál s pů-
vodní klenbou.
V prostorách bývalého děkanství, kde bylo méně stavebních problémů, pro-
bíhaly práce rychleji. Během prvního pololetí byla dokončena základní insta-
lace elektrických sítí, podařilo se dokončit hrubé rozvody ústředního topení 
a zdravotně technické instalace. Pokračovaly rovněž restaurátorské práce
v Rokokovém salónku a v sousední místnosti. V září bylo jejich restaurování 
dokončeno. Všechny místnosti či chodby v prostorách komendy již mají 
i vnitřní omítky. Hotova je také šachta pro výtah, kterým se návštěvníci mu-
zea dostanou z I. hradního nádvoří do prostoru někdejšího děkanství.
Zásadní změnou v kapitulní síni je pokládka podlahového vytápění, které je 
již ve zkušebním provozu. Totéž platí i pro bývalé skladové prostory muzea 
v hradním paláci, které budou určeny k přednáškové, výstavní a edukační 
činnosti.
V samotném hradním paláci se největší objem prací v roce 2019 týkal sanace 
stropů, jejich statického zajištění a zesílení pomocí traverz. Tesaři pracovali 
rovněž na zesílení určitých částí krovu. Dalším problémem bylo statické za-
jištění některých zdí. Jejich poškození bylo natolik vážné, že musely být vy-
nášeny na ocelové nosníky, na které byla přenesena váha z uhnilých trámů.
Muzeum nechalo provést dendrochronologický průzkum u 40 trámů z růz-
ných sálů. Bylo zjištěno, že nejstarší stropní trámy byly zhotoveny z borovic 
a smrků kácených v letech 1353 - 1355. Dále byly datovány konstrukce zho-
tovené ze smrků, borovic a bříz pokácených v letech 1404 - 1409 a smrků 
kácených v letech 1461 - 1462, 1547 - 1549 a 1664.
Téměř každý trám měl uhnilá či jinak poškozená zhlaví a bylo nutné je pro-
tézovat a nosnost podpořit ocelovými nosníky. Veškeré tyto práce byly před-
mětem I. a II. etapy víceprací v hodnotě téměř 15 milionů korun. Nyní jsou 
všechny podlahy a stropy zajištěny a podlahy i zaklopeny.
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Zajímavé objevy při rekonstrukci
PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Robert Malota

V průběhu rekonstrukce hradu došlo k několika zajímavým objevům. Napří-
klad mezi kapitulní síní a palácovou hradní zdí byl nalezen unikátní prostor.  
Je zde kompletně dochovaná stratigrafie archeologických vrstev více než 
500 let starých. Tento nález je v současnosti archeologicky zkoumán a do-
kumentován.

Vzácný objev se týká i prostor bývalého děkanství. Při odstraňování stropní-
ho podhledu tady byly odhaleny dvě široké desky a čtyři malovaná prkna.  
Obě desky, na kterých je připevněno malované plátno, jsou podle prvních 
odhadů částí středověkého oltáře. Ostatní prkna s ornamenty mohou být 
součástí malovaného stropu nebo mohou i jinak souviset s oltářními obrazy. 
Datování zatím pracovníci památkové péče i restaurátor odhadují na druhou 
polovinu 15. století až počátek 16. století. Oltář nyní čeká složité restaurová-
ní, přičemž Muzeum středního Pootaví počítá s jeho umístěním do nové stálé 
expozice. Pokud jsou první odhady správné, mohli bychom nález datovat do 
renesanční přestavby strakonického hradu a období velkopřevorství Jana 
z Rožmberka.
Překvapení čekalo na odborníky i v přízemí hradního paláce, které najde vy-
užití jako edukační sál. Na jedné ze stěn se totiž nachází erb velkopřevora 
Othenia Bernarda Maria Lichnowskeho–Wardenberga, který byl významným 
představitelem řádu maltézských rytířů, symbolizujícího charitu 19. století. I 

tato nástěnná malba bude restaurována.
Stejným „ozdravným“ procesem projde také klasicistní, dekorativně malova-
ná okenní špaleta, která byla rovněž objevena v budoucí edukační místnosti. 
Malovaná špaleta z 19. století vhodným způsobem výtvarně propojuje mal-
bu erbů.
Skutečnou vzácností jsou ovšem trámy s gotickými vzory, jež se objevily po 
vytrhání prkenné podlahy v někdejší expozici textilní výroby 19. století. Pod-
le prvních odhadů mohou být trámy staré i více než 600 roků. I ony budou 
restaurovány a stanou se součástí expozice.

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 severní Itálie. Pracovníci muzea dali sálu název „Roko-
kový salonek“. Nástěnné malby byly objeveny a zrestaurovány i ve vedlejším 
salonku. Zde se jedná pouze o pruhy podél zdí a výklenky oken a dveří.
Pokud bychom hledali vazbu na některého z velkopřevorů maltézského řádu 
z doby vzniku maleb, připadají v úvahu dvě jména:
Gundaker Poppo von Ditrichstein, sv. pán zu Hollenburg-Finkenstein (1672 
- 1737) . Syn Zikmunda Helfrieda hr. von Ditrichstein a Marie Isabelly Gonza-
ga-Bozollo, ovdovělé Collalto. Do řádu pravděpodobně vstoupil roku 1693, 
kdy velel galéře na Maltě, od roku 1701 působil jako komtur na různých ko-
mendách 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 asesorem většího zemského soudu, za Karla VI. byl tajným radou. Roku 
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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 pře-
budovat 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 Ema-
nuel 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, v bojích s Turky byl 
těžce zraněn jako viceadmirál řádového loďstva. Hovořil plynně německy, 
francouzsky, italsky a španělsky. 

A na závěr ještě technické zajímavosti z rekonstrukce hradu:
• Do kapitulní síně bylo položeno 1,5 kilometru podlahového potrubí. 
 Celkově ho v celém objektu je asi 5 km.
• Silnoproudé kabely jsou namontovány v délce 11 km.
• Slaboproudé kabely měří celkem 5 km.
• Bylo objeveno a opraveno  280 m2  trámových stropů.
• Bude položeno zhruba 900 m2 cihlové dlažby.
• Bude repasováno nebo opraveno 300 kusů dveří a oken.

ODDĚLENÍ 
PROGRAMU  

A PROPAGACE
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Oddělení programu, propagace a provozu
Zuzana Pekárková 

Oddělení programu a propagace připravuje a realizuje kulturně-společenské 
a vzdělávací akce a výstavy v muzeu a ve vodním mlýně Hoslovice. Zajišťuje-
me veškerou propagaci těchto akcí dle marketingového plánu. Připravujeme 
tištěné letáky, plakáty a pozvánky na jednotlivé akce. Vydáváme tiskové zprá-
vy, spravujeme muzejní webové stránky, FB stránky muzea, Twitter a nově 
jsme v roce 2019 založili Instagram muzea. Aktivně se účastníme veletrhů 
cestovního ruchu (např. Holiday World, Travelfest), spolupracujeme s ostat-
ními organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem, s Jihočeskou centrálou 
cestovního ruchu a s Turistickou oblastí Prácheňsko.  Muzejní pedagog spo-
lupracuje celý rok s mateřskými, základními a středními školami ve městě.  

Provozní část oddělení provádí různé drobné opravy a údržbu v prostorách 
hradu a depozitářů muzea, zajišťuje dodržování předpisů BOZP a PO, tech-
nickou podporu při akcích muzea a autoprovoz organizace. Zajišťuje také 
sezónní pracovníky pro průvodcovské služby.
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Provozní část
František Vávra, Zdeněk Peterka

Začátkem roku 2019 proběhlo pravidelné školení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a školení požární ochrany. Přínosem pro všechny zúčastněné 
byla možnost vyzkoušet si hasicí přístroj v praxi, což bylo pro mnohé vůbec 
poprvé. Dále v objektech spravovaných Muzeem středního Pootaví prošly 
revizí veškeré hasicí přístroje, elektronický zabezpečovací systém a systém 
protipožární ochrany. Průběžné kontroly od vedoucích pracovníků, proško-
lování nových i stávajících  zaměstnanců jsou samozřejmostí,  i proto u kon-
trol dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany nebyly zjištěny 
žádné nedostatky.
Před zahájením turistické sezóny byly upraveny panely oblíbené venkovní 
výstavy, která nyní lépe odolává i ztíženým povětrnostním podmínkám.
V letních měsících provozní oddělení vypomáhalo muzejnímu archeologovi 
při terénních průzkumech a v objektu hradu při odkrývacích pracích. Tato 
spolupráce se velmi osvědčila.
Vozový park, čítající tři automobily, byl pravidelně kontrolován a servisován, 
což přispělo, vedle spolehlivého řidiče, k bezproblémovému provozu.
Příkladná spolupráce s ostatními odděleními vedla k hladkému průběhu 
všech muzejních akcí, na kterých se provozní oddělení podílelo.

Výstavní sezóna 2019
Zuzana Pekárková

Výstavní sezóna v roce 2019 byla ovlivněna rekonstrukcí všech výstavních pro-
stor, které jsme dosud využívali. Proto jsme přistoupili k řešení, které se nám na 
konci předchozího roku osvědčilo: využití černé kuchyně a venkovních panelů 
umístěných na nádvoří hradu.

Výstavy v černé kuchyni:
3. - 22. 4.                Velikonoční výstava
8. - 31. 5.                Výstava absolventů ZUŠ Strakonice
10. - 31. 7.             Eva Ďurčová – výstava keramiky a obrazů
7. - 31. 8.                Klára Jánská – obrazy, keramika
11. 9. - 17. 11.      Sametová revoluce na Strakonicku
27. 11. - 26. 12.    Vánoční výstava

Výstavy hradní nádvoří:
14. 3. - 16. 6.         Strakonicko a vznik protektorátu
18. 6. - 15. 9.         Tipy na výlety po okolí
1. 10. - 1. 12.         Rekonstrukce hradu v obrazech 

Akce:
18. 5.                       Den otevřených dveří
6. - 8. 12.                 Adventní trhy pod Rumpálem

Vodní mlýn Hoslovice:
13. 4.                 Velikonoce na Podlesí  
18. 5.                 Den otevřených dveří
15. 6.                       Sekáči na mlýně
13. 7.                       Dětský den                
24. 8.                 Vlna a mléko… 
14. 9.                 Keramický den
19. 10.                     Posvícení 
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Adventní trhy pod Rumpálem 2019
Zuzana Pekárková, Radka Soukupová

Mezi 6. a 8. prosincem 2019 se konal již 23. ročník tradiční předvánoční akce 
na strakonickém hradu. V pátek odpoledne trubači ZUŠ Strakonice tradiční 
fanfárou zahájili Adventní trhy pod Rumpálem. Odstartoval tak třídenní bo-
hatý kulturní program a prodejní trh, kterého se opět účastnilo na šedesát 
prodejců s různorodým sortimentem včetně originálních výrobků a specialit. 
Postupně se na nádvoří hradu představili strakonické i mimostrakonické sou-
bory a žáci mateřských, základních a středních škol z regionu. 

Nechyběly adventní věnce a svícny, jmelí, svíčky, ručně vyráběná keramika, 
šperky z různých materiálů, originální textil přímo z autorských dílen, čepice, 
šály, sýry, klobásy, mandle a oříšky. Celý hradní areál prostoupila vůně sko-
řice, svařeného vína, punče, medoviny a také trdelníku. Atmosféru přichá-
zejících Vánoc doladily nejen koledy a vůně pražených mandlí, ale také vá-
nočně osvětlené nádvoří s věží Rumpál nebo rozsvícené lodičky ze skořápek 

ořechů, které si vyrobily samy děti. Protože muzeum nyní nemá k dispozici 
vlastní prostory, pomohla opět Šmidingerova knihovna, která poskytla dět-
ské oddělení a společenský sál. V dětském oddělení zahrál spolek LS Radost 
loutkovou pohádku pro nejmenší a ve společenském sálu probíhaly celé tři 
dny workshopy České Vánoce s vánočními dekoracemi, ozdobami, ale také 
známou jabloneckou bižuterií. V sobotu se opět otevřely brány pekelné 
a v 17.00 byl program završen příchodem sv. Mikuláše a jeho družiny. V ne-
děli byl na třetím nádvoří připraven živý betlém se zvířátky včetně velblouda
a lamy. Během trhů mohli návštěvníci načerpat vánoční atmosféru také v čer-
né kuchyni na výstavě Bílé vánoce.

Celkem na adventní trhy zavítalo 10 852 návštěvníků.
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Sociální sítě
Mgr. Lucie Kupcová

Strakonické muzeum začalo v roce 2019 k propagaci své činnosti naplno vy-
užívat sociální síť Instagram, která je primárně určená pro mobilní telefony. 
Pravidelně přidáváme fotografie z dění na strakonickém hradě a ve vodním 
mlýně v Hoslovicích. Jedná se o fotografie a videa z akcí, fotografie z pro-
bíhající rekonstrukce, záběry zvířátek z areálu vodního mlýna, pohledy na 
strakonický hrad, sbírkové předměty a jejich restaurování či konzervování, 
fotodokumentaci probíhajících archeologických výzkumů a lidí spjatých 
s chodem muzea. 

Za tento rok jsme přidali 86 příspěvků – fotografií a videí. V současné době 
máme 233 sledujících, kterým se pravidelně zobrazují naše příspěvky. 
Na facebookové stránky muzea umísťujeme hlavně fotky, videa a vytváříme 
události. To nejaktuálnější sdílíme pomocí živého vysílání či fotek a videí ve 
stories (příbězích, které jsou k vidění po dobu 24 hodin). Náplň zveřejněných 
příspěvků odpovídá Instagramu. V roce 2019 jsme uveřejnili 225 příspěvků, 
z toho bylo 25 videí a tři živá vysílání.
Facebook a Instagram využíváme hlavně k budování značky a povědomí
o našem muzeu, zvýšení návštěvnosti, bavíme a informujeme naše sledující. 
Dále pak k remarketingu našich webových stánek a znovuoslovení již anga-
žovaných lidí na Facebooku, např. zhlédnutím videa. 



26 27

Edukační činnost
Mgr. Kateřina Prokopcová

V roce 2019 muzeum připravilo tvořivé dílny k výstavám, které se konaly 
v černé kuchyni v prostorách hradu. Tvořit s dětmi jsme mohli v zapůjčeném 
společenském sále Šmidingerovy knihovny. V případě dalších edukačních 
programů jsme navštěvovali přímo mateřské a základní školy i areál vodního 
mlýna v Hoslovicích.
Na začátku roku pokračovala předškolní akademie pod názvem Dobrodruž-
né výpravy do hlubin strakonického hradu. Předškolní akademie probíhala 
v průběhu celého školního roku. Uskutečnilo se pět setkání přímo v mateř-
ských školách. Děti se seznámily s historickými postavami ze Strakonic, na-
učily se rozeznávat rodové a řádové erby, které se pojí s městem. Bílá paní 
Perchta jim uvařila medovou kaši. Představili jsme i další regionální osob-
nost, archeologa Bedřicha Dubského. Na cestě do pravěku děti potkaly dino-
saury a odhalily rozdíly mezi pravěkými a současnými lidmi a mohly si také 
vyzkoušet roli archeologa. 
S loutkářem Josefem Skupou, otcem Spejbla a Hurvínka, se děti staly tvůrci 
loutek, neboť každý z předškoláků si jednu svoji loutku vyrobil. Naučily se ro-
zeznávat druhy loutek. Dudy a další hudební nástroje, které patří k dudácké 
muzice, Švandu a Dorotku z divadelní hry J. K. Tyla Strakonický dudák aneb 
Hody divých žen poznaly děti se vzpomínkou na Josefa Režného. Celou aka-
demii zakončila čarodějnice Elvíra svými kouzly. Po zopakování všech získa-
ných vědomostí obdrželo každé dítě od Elvíry drobný dárek.
První tvořivé dílny muzeum připravilo v dubnu k velikonoční výstavě, která 
byla nazvaná Velikonoční inspirace. Děti si vyzkoušely výrobu batikovaných 
vajíček. Každé z dětí si vajíčko zabalilo do ubrousku a nanášelo na něj různé 
barevné kombinace. Poté se vajíčko usušilo a po vybalení z ubrousku se ob-
jevil vždy originálně vytvořený batikovaný vzor. Tato vajíčka pak děti uložily 
do předem vyrobené krabičky.
V červnu směřovaly nahlášené školní výlety do vodního mlýna v Hoslovicích. 
Pro malé výletníky jsme připravili komentovanou prohlídku po areálu mlýna, 
kde si děti vyzkoušely různé činnosti související se životem ve mlýně.  Také 
zde jsme připravili tvořivé dílny.
Poslední tvořivé dílny v roce 2019 byly k vánoční výstavě pod názvem Bílé Vá-
noce. Vánoční výstava byla podruhé instalována v  prostorách černé kuchyně 
a vánoční dílny probíhaly po celou dobu výstavy. Zázemí nám poskytla Šmi-
dingerova knihovna v jejím společenském sále. Děti vyráběly vánoční ozdo-

by, které si dotvořily permanentními inkousty. Aby dobře a rychle ozdoba 
zaschla, děti inkoust vyfukovaly pomocí brčka. Když měly ozdobu hotovou, 
vložily ji do předem vyrobené krabičky. V druhé části dílen děti vybarvily oz-
doby, které dostaly už předkreslené. Tyto ozdoby v průběhu komentované 
prohlídky instalovaly do připraveného papírového betlému.
Celkem v loňském roce navštívilo všechny připravené programy dohromady 
3042 dětí.                                                                                                     
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Veletrhy cestovního ruchu
Mgr. Kateřina Prokopcová

Muzeum se aktivně účastnilo několika významných veletrhů v oblasti cestov-
ního ruchu.  Prvním z veletrhů byl Regiontour v termínu 17. - 20. 1. 2019 
na výstavišti v Brně, kde se strakonické muzeum prezentovalo na stán-
ku Jihočeského kraje. Další z veletrhů Holiday World proběhl v termínu 
21. – 24. 2. 2019 na holešovickém výstavišti v Praze. Na tomto veletrhu se 
Muzeum středního Pootaví představilo na stánku magazínu KAM po Česku, 
se kterým během roku spolupracujeme. V rámci dvanácti zřizovaných orga-
nizací jsme se účastnili druhého ročníku veletrhu s názvem Travelfest v ter-
mínu od 26. do 28. 4. 2019 na výstavišti v Českých Budějovicích. Tento veletrh 
nahradil jihočeský Kompas, který se dříve konal v českobudějovickém Met-
ropolu.

ODDĚLENÍ
HOSLOVICE
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Akce v hoslovickém mlýně
Zuzana Pekárková

V sezóně 2019 připravilo muzeum pro své návštěvníky celkem 7 tradičních 
řemeslných akcí.

13. 4. Velikonoce na Podlesí
Sezónu jsme zahájili velikonoční akcí s ukázkami jarních zvyků, pletení po-
mlázek a barvení vajíček. Pekli jsme obřadní pečivo a mazance, které byly 
připraveny na ochutnávku.

18. 5. Den otevřených dveří
V rámci Mezinárodního dne muzeí jsme již po několikáté připravili Den ote-
vřených dveří ve mlýně. Návštěvníci měli vstup zdarma a mohli si poslech-
nout komentovanou prohlídku mlýna a k tomu si zakoupit nějakou drobnost.

15. 6. Sekáči na mlýně
Při červnové akci se do mlýna opět sjeli sekáči z širokého okolí, aby prověřili 
dovednosti a ostrost svých kos. Také návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak jsou 
na tom s naklepáváním kosy a kolik trávy zvládnou posíct za určitou dobu.
K dobré náladě zahrála skupina Kůrovci.

13. 7. Dětský den
Zábavné odpoledne pro děti bylo tentokrát v režii Armády ČR, Policie ČR 
a dobrovolných hasičů z Čestic. Děti zkoušely, jak se sedí v policejním autě, 
oblékly se do části policejní uniformy. Kynologové dětem předvedli náročný 
výcvik psů. 

24. 8. Vlna a mléko…
Akce připomínající všední práce i oslavu sklizně na vsi. Stloukali jsme máslo, 
připravili ochutnávku domácích sýrů a pomazánek, ukázali vázání snopů
a povřísel a předvedli mlácení obilí.  Předali jsme panu mlynáři a paní mlynář-
ce dožínkový věnec a upekli domácí chléb. 

14. 9. Keramický den
Den věnovaný keramice se konal na mlýně v září, představilo se zde několik 
keramiků z širokého okolí. Na dvou hrnčířských kruzích si děti mohly vytočit 
z hlíny malý výrobek, který si pak odnesly domů.
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19. 10. Posvícení
Nazdobené hnětynky, jitrnice, jelita a hlavně čerstvě upečený chléb – to vše 
krásně vonělo ve mlýně při naší poslední akci Posvícení. K dobré náladě za-
hrál a zazpíval soubor Kovářovan z jihočeského Kovářova.

Za vystoupení děkujeme souborům a spolkům: Folklórní soubor Podlešák 
Čestice, kapela Kůrovci, LS Nitka Písek, Dudáci ze Strakonic, Kovářovan, har-
monikář pan Němec. Děkujeme i všem řemeslníkům, kteří se podíleli na pro-
gramu pro veřejnost v průběhu celého roku.

V roce 2019 na mlýně proběhlo sedm řemeslných akcí, na které přišlo celkem 
3 095 návštěvníků.

Zajímavosti ze mlýna
Jaroslav Janout

Každoročně zahajujeme sezónu ve mlýně v Hoslovicích 1. dubna. Před ote-
vřením je potřeba vždy vše uklidit a rozbité nebo porouchané věci opravit.
Po zimě jsme začali s opravami střech. Bylo potřeba doplnit chybějící slámu, 
aby dovnitř nezatékalo. Opravu střechy na stodole se nám nepodařilo zajistit 
z důvodu nedostatku došků. Neurodilo se obilí na jejich výrobu. Pokud se 
situace změní, pokrytí stodoly proběhne následující rok. Stejně jako v minu-
lých letech jsme opravili uhnilé sloupky v plotu a po dvanácti letech používá-
ní bylo třeba opravit i stůl na dvorku před občerstvením. Dosluhovaly už také 
dřevěné okapy mlýna, i ty jsme vyrobili a vyměnili. Vybílili jsme pokladnu
 v nové  budově  a také chlév zvenku od stodoly. Dále jsme pokračovali nat-
řením bývalé pokladny a nátěrem dřevěných střech.
Před zahájením sezóny jsme přivezli ovce a s nimi tři jehňata. Koza Máňa si 
tentokrát dala načas, ale nakonec měla tři kůzlata, samé kozlíky. Na jména 
kozlíků jsme vyhlásili soutěž. Tentokrát vyhrála jména Pankrác, Servác a Bo-
nifác.
V roce 2019 se v areálu mlýna konaly dva svatební obřady.
Koncem roku jsme přivezli věci z dědictví bratří Machů z Nihošovic. Jednalo 
se o sekačku na trávu za koně a koňský valníček na gumových kolech. Věci 
daroval pan Václav Kotál z Nihošovic. Přivezené stroje jsme čistili a konzer-
vovali.
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ODDĚLENÍ
ODBORNÝCH 
PRACOVNÍKŮ
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Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkou
František Lukeš

V roce 2019 pracovníci Muzea středního Pootaví Strakonice v souladu s plá-
nem inventarizace sbírky provedli inventuru podsbírky historické – část (sku-
pina) nábytek a podsbírky historické – část (skupina) oděvy, oděvní doplňky 
a textil. Z důvodu předání sbírkových předmětů byla provedena inventura 
podsbírky historické – část novější dějiny (sbírkové předměty uložené v re-
gálu 566 a 568, knihovničce 622 a 902, skříňce 1330, skříňce zásuvkové 1336, 
skříni plechové 527, skříni plechové bez čísla a skříňce plechové bez čísla). 
Inventarizováno bylo celkem 1931 sbírkových předmětů.
V Muzeu středního Pootaví Strakonice bylo od 1. ledna 2019 do 31. prosince 
2019 zapsáno 126 nových přírůstkových čísel. Ke dni 31. 12. 2018 bylo 
v Muzeu středního Pootaví Strakonice evidováno 30031 sbírkových předmě-
tů.

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

Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (107 sbírkových předmětů). Jed-
ná se zejména o přírůstky v oblasti hraček, hudebních nástrojů, keramiky, 
nábytku, novějších dějin, průmyslu, oděvů a textilu a skla. Dále byly rozšířeny 
podsbírky výtvarného umění (9 sbírkových předmětů), numizmatická 
(3 sbírkové předměty), fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová a zvu-
ková média (3 sbírkové předměty),  militária (2 sbírkové předměty) a další 
– historická pohlednice (2 sbírkové předměty). Největší počet  předmětů byl 
získán koupí (65 sbírkových předmětů). Další   byly získány dary (37 sbírko-
vých předmětů), sběry pracovníků Muzea středního Pootaví Strakonice 
(21 sbírkových předmětů), nálezem (2 sbírkové předměty) a dědictvím
(1 sbírkový předmět).
Mezi nejvýznamnější přírůstky získané Muzeem středního Pootaví Strakoni-
ce v roce 2019 patří desky – malba na křídovém podkladu provedeném na 
plátně přilepeném na dřevě a dřevěná prkna s akantovou rozvilinou. Desky 
a prkna byly nalezeny při opravě krovu v prostorách bývalé komendy mal-
tézského řádu. Pocházejí z druhé poloviny 15. až 16. století a byly zařaze-
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čidla, která vyhodnocují vlhkost a teplotu. Zjištěné hodnoty jsou přenášeny 
on-line a ukládány do cloudového úložiště. Kontrolu hodnot je možné pro-
vádět z jakéhokoliv počítače.
V depozitáři fotografií a pohlednic ukládala správkyně podsbírek fotografií
a historických pohlednic Ludmila Vilánková fotografie a pohlednice do spe-
ciálních obálek.
V depozitáři textilu vyměnila správkyně podsbírky (její části) PhDr. Markéta 
Kohoutová krabice na uložení sbírkových předmětů a do depozitáře byly za-
koupeny polystyrénové hlavy na čepce, čepice a klobouky. 
V depozitáři nábytku provedla správkyně podsbírky (její části) Bc. Kateřina 
Šmídová ošetření truhel a jejich zařazení do regálu.
V depozitáři hudebních nástrojů ukládala správkyně podsbírky (její části) 
Mgr. Irena Novotná hudební nástroje do krabic a nekyselého papíru, v dopro-
vodné dokumentaci ukládala předměty z pozůstalosti Ondřeje Hoffmanna
 a spolu s Mgr. Malotou fotografovala hudební nástroje.
V depozitáři archeologie zhotovili Mgr. Vlastimil Král a Miroslav Němec regál 
na uložení sbírkových předmětů.
V konzervátorské dílně byla instalována vzduchotechnika. 

ny do podsbírky výtvarného umění. Podsbírka výtvarného umění byla dále 
obohacena obrazy Aloise Moravce Kytice ve váze a Evy Ďurčové Chtěla bych 
létat, ale nemám křídla.
V souvislosti s přípravou nové expozice muzea byly do sbírky získány předmě-
ty, které se týkají historie České zbrojovky, Fezka a maltézského řádu. Jedná 
se například o silniční závodní motocykl ČZ 125 OHC model 852, motoristic-
kou bundu z 50. let 20. století, která patřila Antonínu Babkovi, upomínkovou 
plaketu Česká zbrojovka národní podnik Strakonice, ceduli reklamní firmy 
ČZ, odznaky firmy ČZ, předměty k 100. výročí České zbrojovky, plakety SOU-
TĚŽ ŠUMAVOU 1961, 2016, 2017, 2018, pamětní hrnečky a podšálky ZA 30 
LET PRÁCE V PODNIKU ČZ, vlaječku ČZ, soubor kalendáříků a novoročenek 
ČZ, fakturu firmy PHILIPP GUTWILLIG SOHN PILSEN firmě Actien Gesellschaft 
der österr. Fezfabriken, Deckenfabrik Strakonitz, cedule reklamní Akciové 
společnosti na výrobu fezů se sídlem ve Strakonicích, nálepky na krabice
s fezy, odznáčky Fezka, lékařské nástroje z období 19. – 20. století, krabicový 
set čtyř mincí 400. výročí zajištění řádu sv. Jana při obléhání Malty, řádovou 
dekoraci magistrálního rytíře řádu maltézských rytířů. 

Pro fond hudebních nástrojů Muzea středního Pootaví Strakonice byly zís-
kány kontrabas, dudy dmýchací Es dur, barokní dudy musette, novodurové 
dudy vyrobené M. Kroupou za asistence O. Pokorného, české dmýchací dudy 
Amati, české dmýchací dudy s motivem strakonického Rumpálu, skotské 
dětské dudy, boha (francouzské dechové dudy boha), gajdy slovenské troj-
hlasé, dmýchací dudy, niněra, neogotické dudy, grumle, jednoduché decho-
vé dudy, flétna dvojačka. Pro přípravu nové expozice byly zakoupeny skotský 
kroj s kiltem a tartanem schváleným pro dudáky působící v České republi-
ce a lidový oděv italského dudáka. 

Darem do sbírek muzea v roce 2018 přispěli:
Milan Buben, Praha
Helena a Jaroslav Eliášovi, Praha
Radka Jiskrová, Strakonice
Markéta Kohoutová, Katovice
Jan Malířský, Strakonice
Miloslava Ředinová, Radomyšl
Ivana Říhová, Strakonice
Marie Tesařová, Čepřovice

Péče o sbírkové předměty a práce v depozitářích
V budově depozitářů v Komenského ulici byla nainstalována monitorovací 
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Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

V roce 2019 přibylo do muzejní knihovny 90 titulů odborných publikací
 a publikací regionálního charakteru.
Kromě titulů běžně dostupných na knižním trhu jsme zakoupili například 
dvoudílnou Encyklopedii výtvarníků Milana Knížáka, modlitební knihu 
v deskách ze slonové kosti a také knihu Das Militärbilderbuch vydanou v roce 
1890. Vojenská obrázková kniha v jedenácti kapitolách popisuje armády Ev-
ropy – německou, rakousko-uherskou, francouzskou, anglickou, ruskou, ital-
skou, holandskou atd.  Obsahuje množství nádherných vyobrazení Richarda 
Knötela. 
Byly restaurovány tři staré tisky. Všechny patřily mezi tisky s poškozenou 
knižní vazbou i knižním blokem. Celý proces restaurování je popsán v restau-
rátorských zprávách, fotograficky zdokumentován a knihy jsou uloženy v de-
pozitáři starých tisků ve speciálně vyrobených krabicích  z alkalické lepenky.
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Historické fotografie a pohlednice
Ludmila Vilánková

Fotografie a pohlednice, které má muzeum ve svých sbírkách, jsou uloženy
v  depozitáři v prostředí s příznivou teplotou i vlhkostí, ale jsou uspořádány 
do pořadačů v nevhodných obalech. 
V roce 2019 byly postupně skenovány fotografie, které zatím nebyly digita-
lizovány. Postupně jsou všechny fotografie i pohlednice nově ukládány 
v obalech určených pro archivaci fotografií, tj. do archivních obálek z pH ne-
utrálního průsvitného papíru a do krabic z alkalické lepenky. Zároveň jsou jak 
fotografie, tak i pohlednice evidovány a katalogizovány v evidenčním systé-
mu Museion. 
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Archeologické činnosti 
Mgr. Vlastimil Král

Archeologické oddělení Muzea středního Pootaví v roce 2019 provedlo 135 
terénních akcí. Jednalo se převážně o dohledy při pokládce inženýrských sítí 
a stavbách  nových rodinných domů. Ze zajímavějších akcí můžeme jmeno-
vat stavbu rodinného domu ve Stožicích, rekonstrukci hradu ve Strakonicích 
a rekonstrukci tvrze v Kadově.
V červnu a červenci 2019 byl proveden menší předstihový výzkum při stavbě 
rodinného domu  ve Stožicích. Na parcele bylo při skrývce ornice zachyceno 
několik objektů ze starší doby železné a kulturní vrstva ze starší a pravděpo-
dobně i mladší doby železné. Výzkum navazuje na zjištěné situace při stavbě 
ZTV v roce 2018. Nejzajímavějším objektem byla zahloubená polozemnice 
o rozměrech cca 4 x 3 metry. Při odkryvu jednotlivých objektů a kulturní 
vrstvy bylo nalezeno několik desítek fragmentů keramických zlomků (z větší 
části nezdobených) a fragment skleněného halštatského korálu. Zaměření 
výzkumu bylo provedeno Antonínem Majerem z Volyně a pracovníky MSP 
Strakonice.
V roce 2019 probíhal archeologický dohled ve Strakonicích při rekonstrukci 
hradu a nových expozic. Stavební práce a úpravy vedly k několika zajímavým 
zjištěním. Došlo ke zpřístupnění unikátního prostoru mezi kapitulní síní a pa-
lácovou hradní zdí. Zde byla nalezena kompletně dochovaná stratigrafie ar-
cheologických vrstev starých několik set let. O tomto prostoru se vědělo, ale 
byl desítky let nepřístupný. Při sundání podlahy v Rytířském sále byly odkryty 
zdi snad původního paláce Bavora II. Také došlo ke skrytí podlahy v místě 
rajského dvora, avšak bez nových zjištění.
V roce 2019 proběhl konzervátorsko - restaurátorský zásah na další části sou-
boru keramiky z Přešťovic. Jedná se o nejcennější část souboru celých nádob 
archeologické sbírky Muzea středního Pootaví. Základ tohoto souboru shro-
máždil známý jihočeský archeolog Bedřich Dubský. Současný stav nerespek-
tuje původní podobu předmětu a velmi často do něj zasahuje, což 
v těchto případech může způsobovat i trvalé poškození v podobě úbytku 
dochovaného materiálu. Cílem je zachování výjimečného souboru budou-
cím generacím v takové kvalitě, aby bylo umožněno prezentování veřejnosti 
v co nejpřesnější podobě. Konzervaci provedla Leona Töreková z Jihočeské-
ho muzea. Část restaurovaných nádob je k vidění v nové expozici archeolo-
gie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Konzervace bude pokračo-
vat i v roce 2020.

Během roku se podařilo uspořádat akci ve spolupráci s amatérskými zájemci 
o archeologii. Byl proveden detektorový průzkum na orbou narušované lo-
kalitě Přešťovice. 
V průběhu roku byla poskytnuta řada konzultací studentům a veřejnosti,  
muzeum navštívilo několik profesionálních i amatérských badatelů. Archeo-
log muzea se také pravidelně účastní měsíčních pracovních setkání v rámci 
Jihočeské archeologické komise.
Ve dnech 6. až 7. června 2019 se muzejní archeolog rovněž zúčastnil 29. kon-
ference Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko / západní a jižní 
Čechy / Horní Rakousko v jihočeském Žumberku.
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Etnografie
Mgr. Irena Novotná

Rok 2019 se nesl ve znamení IROP. V průběhu tohoto období pokračovaly 
práce na nové dudácké expozici. Díky finanční podpoře z tohoto programu 
se do sbírek podařilo získat opravdu zajímavé předměty. 
Jako skutečný unikát lze označit rekonstrukci barokních dud musette z Che-
deville, jejichž originál je uložen v muzeu Musee de la musique v Paříži. Ori-
ginál vyrobil počátkem 18. století v Paříži Esprit Philippe Chedeville (1696–
1762), hráč na musette na dvoře francouzského krále Ludvíka XV. Nástroj, 
který získalo strakonické muzeum, vyrobil v roce 1982 francouzský výrobce 
musette a dalších hudebních nástrojů Eric Fouilhé z městečka Crest v de-
partmentu Drôme na jihovýchodě Francie.
Další zajímavé dudy, které se přelaďují pomocí malých „kolíčků“ do různých 
tónin, přivezl osobně až z jihozápadu Francie do muzea jejich výrobce Jean 
Paul Saintorens. Jedná se o typ dechových dud nazývaných boha. J. P. Sain-
torens se svými přáteli nám v muzeu předvedli, jak se na tento typ dud hraje 
a připravili nám tak milý zážitek.
Ze Slovenska do našich sbírek připutovaly trojhlasé dechové gajdy. Vyrobil je 
renomovaný slovenský dudař Juraj Dufek. Jejich precizní řemeslné zpracová-
ní jistě v expozici ocení nejen odborníci, ale i široká veřejnost.
Jako zástupce bordunových nástrojů, kam se řadí i dudy, lze jmenovat lidový 
nástroj grumle/brumle patřící do skupiny idiofonů (hudební nástroje samoz-
nějící, dřevěné, kamenné, kovové nebo skleněné, zdrojem zvuku je hmota, 
z níž jsou vyrobeny. Rozeznívají se úderem, potřásáním, třením, trsáním, 
vzduchovým proudem.). Na Moravě ji pro strakonické muzeum vyrobil Vít 
Kašpařík. Při hře na tento drobný nástroj funguje ústní dutina jako rezonátor 
i zesilovač. Dalším známým bordunovým nástrojem je niněra. Ta určená pro 
naše sbírky pochází z dílny plzeňského výrobce Oldřicha Bauera. Pan Bauer ji 
zhotovil podle předlohy niněry z klatovského muzea.
Aby byly v expozici zastoupeny dudy současných českých tvůrců, objedna-
lo muzeum dudy u dalších dudařů, v roce 2019 u Miroslava Janovce a Otto 
Lišky. Dudař Petr Skalický pak dodal neogotické tříbordunové dechové dudy 
volně inspirované historickým nástrojem dle středověkých vyobrazení.
Samozřejmě jsme sbírky obohatili také o předměty vztahujícími se k regio-
nu. Za zmínku určitě stojí kontrabas. Nástroj byl dlouhou dobu ve vlastnictví 
Josefa Režného, významné folklorní osobnosti našeho regionu, znalce 
a propagátora dudácké hudby na Strakonicku, zakladatele místního Prácheň-

ského souboru písní a tanců a také spoluzakladatele proslulých Mezinárod-
ních dudáckých festivalů ve Strakonicích. Josef Režný kontrabas, dle ústního 
podání, získal těsně po II. světové válce při slavnosti osvobození. Nástroj prý 
vyměnil s bývalým vlastníkem (jehož totožnost není známa) za americké ci-
garety. Kontrabas předtím měli používat čeští muzikanti u cirkusu. Dokonce 
se k němu váže legenda, že plaval v moři, když tam cirkusovým muzikantům 
při jejich cestách spadl. 

Další hudební nástroje určené pro novou dudáckou expozici byly zakoupeny 
z vlastních zdrojů muzea. Po delším pátrání se strakonickému muzeu poda-
řilo získat do sbírky „novodurové dudy“. Vyrobil je v roce 1972 pan Miroslav 
Kroupa v Brně na podnět profesora a výborného brněnského dudáka Otaka-
ra Pokorného. A co je na nich tak výjimečného? O. Pokorný se dlouhodobě 
zabýval akustickými vlastnostmi dud. Jako zvukový experiment si nechal vy-
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Loutky v novém kabátku
Mgr. Marie Kotlíková

V souvislosti s připravovanou novou stálou expozicí loutek a loutkového di-
vadla na strakonickém hradě, kterou realizujeme v rámci projektu IROP (2018 
– 2021), jsme se pustili do systematického konzervování souboru sbírkových 
předmětů – loutek. 
Princezna, děvče, muž panského stavu, žena, princ, loupeživý rytíř, král, Faust 
nebo dvorní dáma a desítky dalších loutek jsou po prodělané konzervaci 
jako vyměněné. Společným jmenovatelem jejich nedobrého stavu byla po-
škozená polychromie, letitý nános prachu na exponovaných místech, špina-
vé, pomačkané a potrhané textilie, povrchová koroze, zašlý lesk, měděnko-
vé krusty a řada dalších neduhů. Po odborném ošetření jsou loutky jako 
vyměněné a už se těší, až se v celé své kráse předvedou návštěvníkům při 
znovuotevření muzea v roce 2021.

robit dudy zčásti tvořené z novoduru, navíc s dmýchacím měchem neobvyk-
lého tvaru. Tyto dudy použil i při nahrávání v brněnském rozhlase a dokonce 
s nimi vystoupil přímo ve Strakonicích v rámci MDF.
Obohacením sbírek jsou určitě také flétna dvojačka či primitivní dechové 
dudy opět z dílny Víta Kašpaříka. 
V nové dudácké expozici budou vystaveny nejen hudební nástroje, ale i kro-
je, které dudáci při své hře oblékají. V roce 2019 do muzea přibyl oděv ital-
ského dudáka a skotská uniforma, která je specifická tím, že se jedná o oděv, 
který v Čechách nosí místní dudáci hrající na skotské dudy. Skotská sukně kilt 
je ušita z českého národního tartanu. Je to vzor tkaniny mezinárodně regist-
rovaný pro Českou republiku.
Po celý rok probíhala také spolupráce s holandským dudákem a sběratelem 
dud Jeroenem de Grootem, od nějž muzeum získalo řadu CD a LP nosičů 
s unikátními nahrávkami dudácké hudby z různých koutů Evropy. Zároveň
J. de Groot daroval do sbírek muzea obsáhlý ikonografický materiál vztahu-
jící se k dudáctví.
Během roku se podařilo odborně zrestaurovat několikery dudy a dva klarine-
ty určené pro novou expozici.
Nedílnou součástí práce etnografa bylo také mapování a dokumentace v te-
rénu. V roce 2019 to byly hlavně tradice související s výroční obřadností. 
S tím souvisí i získání medvědí hlavy z mečichovského masopustu do sbírek. 
Muzeum se také aktivně zapojilo do nově obnovované Národní sítě země-
dělských muzeí, která má sídlo v Národním zemědělském muzeu v Praze.
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Konzervátorská dílna
Bc. Kateřina Šmídová

Základní konzervací a restaurováním vybraných sbírkových předmětů nebo 
jejich částí pod dohledem odborného pracovníka mohou být pověřeni Jaro-
slav Janout a Miroslav Němec, zaměstnanci MSP Strakonice. Hlavní konzervá-
torkou je Bc. Kateřina Šmídová, která má tuto činnost od 1. 7. 2017 
v pracovní náplni. 

V období 8. 7. 2019 – 31. 8. 2019 v Muzeu středního Pootaví Strakonice vyko-
nával praxi Šimon Chvosta. Její součástí byla i práce v konzervátorské dílně 
pod vedením Bc. Kateřiny Šmídové.  
V roce 2019 byly ošetřovány předměty určené pro novou muzejní expozici, 
která se bude otevírat v červnu 2021. Dále to byly předměty určené k vysta-
vení (krátkodobé výstavy), předměty, u kterých odklad zásahu může zname-
nat fyzický zánik předmětu z důvodu napadení škůdci, koroze nebo jiného 
silného poškození a předměty nově přijímané do sbírek.
Bylo konzervováno 18 sbírkových předmětů, 23 sbírkových předmětů z ji-

Publikační činnost
Ludmila Vilánková

Muzeum vydalo v roce 2019 další publikaci v edici Muzejní kaleido-
skop. Jde o svazek 5 pod názvem Hradiště na Strakonicku a s podti-
tulem Předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném 
středověku z pohledu archeologie. Autory publikace jsou Petr Men-
šík, Lenka Starková a Vlastimil Král.
Strakonicko představuje jeden z nejvýznamnějších regionů pro po-
znání pravěku a raného středověku v jižních Čechách. Publikace pre-
zentuje specifický druh nemovitých památek ze Strakonicka, a to 
jsou hradiště. Představují opevněná sídla na vyvýšených místech, 
s rozdílnou velikostí i funkcí. Stopy lidské činnosti se zde objevují již 
od mladších úseků starší doby kamenné, avšak skutečné pozůstatky 
po opevnění lze nalézt až v pozdní době kamenné. S výrazným ná-
stupem lokalit označovaných jako hradiště se setkáváme ještě v poz-
dějších obdobích, především v době bronzové, železné a v některých 
částech raného středověku. 
V publikaci je prezentováno sedm lokalit nacházejících se na Stra-
konicku. Tato hradiště, dodnes v krajině patrná, jsou Láz, Libětice, 

ných muzeí, 23 předmětů před zapsáním do sbírek či do doprovodné doku-
mentace a čtyři soubory archeologických artefaktů, které prošly kontrolou 
stavu. Celkem tedy bylo konzervováno 90 předmětů. Mimo archeologické 
artefakty se jednalo např. o dudy, hudební nástroje, divadelní kulisy, porce-
lánové sošky, Kristy na kříži, koloběžku – produkci ČZ, kolovrátek, kufry, mo-
tocyklové přilby apod.  
K externímu restaurování a konzervování bylo zadáno 35 předmětů. Jedná 
se většinou o předměty, s nimiž se počítá do nové expozice. Jsou to např. 
cechovní korouhve, církevní i necírkevní oděvy, církevní drobné předměty 
(patena, monstrance, kalichy…), plastika sv. Anny, cedule s erby velkopře-
vorů, staré tisky, keramické nádoby, části divadelních kulis, loutky, obrazy na 
plátně, dudy, cechovní pokladny apod. 
Rozšiřuje se i vybavení konzervátorské dílny, došlo k instalaci vzduchové 
techniky, která z dílenských prostor odsává prach a opary z chemikálií. Po-
řídil se muzejní vysavač s regulací sání, průmyslový vysavač, lampa, vařič 
a různé prostředky a materiály k ošetřování předmětů určených ke konzer-
vaci.
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Dokumentátorská činnost
Mgr. Robert Malota

Práce dokumentátora v roce 2019 byla velmi různorodá a představovala ne-
jenom natáčení videozáznamů a pořizování fotografií, ale i tvorbu scénářů
k dokumentárním filmům, výstavám a komponovaným pořadům.
Jednou ze stěžejních činností bylo mapování průběhu rekonstrukce nových 
muzejních expozic. Pořízené archivní filmové záznamy a fotografie byly jako 
obrazové podklady průběžně využívány pro přípravu několika přednášek, 
dále tvořily základ výstavy a podle potřeby sloužily rovněž jako aktuální do-
plněk v rámci stavební dokumentace i publicity projektu.
S přípravou nových expozic muzea úzce souvisí také sestřih starých doku-
mentárních filmů a jejich příprava k využití v dotykových obrazovkách. Šlo 
například o záznamy z motocyklových soutěží, výrobu ve firmě ČZ apod. Ve-
dle střihu bylo v některých případech nezbytné doplnit i komentář.
Pro nové expozice jsou určeny rovněž záznamy pohádkových představení 
Loutkové scény Radost Strakonice. Filmový záznam byl v tomto případě po-
řizován dvěma synchronizovanými kamerami a následně sestříhán.
Postupně vzniká také filmový archiv přednáškového cyklu, který Muzeum 
středního Pootaví organizuje zejména v jarním a podzimním období. Na-
točeny tak byly například přednášky dr. Milana Bubna o Řádu maltézských 
rytířů a profesora Jana Royta na téma Ikonografie Kristových pašijí. Předpo-
kládáme, že po rekonstrukci muzea bude možné záznamy přehrát 
v badatelně případným zájemcům.
V průběhu celé muzejní sezóny docházelo k dokumentování jednot-
livých tématických akcí, které muzeum od jara do podzimu připravu-
je v areálu hoslovického mlýna. Filmový a fotografický materiál bude 
později využitý pro výrobu nového dokumentu s pracovním názvem 
Rok na mlýně.
Součástí práce dokumentátora byl i záznam aktuálního dění na Stra-
konicku. Podařilo se tak získat například záběry a snímky z výstavby 
různých objektů, oslav rozličných výročí,  svěcení zvonu v kostele 
sv. Markéty, motocyklové soutěže Šumavou, výročního koncertu k 70 
letům Prácheňského souboru písní a tanců atd.
Dále je třeba připomenout podrobnou fotodokumentaci předmětů 
do nových výstavních prostor - rozsáhlé sbírky dud, loutek a divadel-
ních kulis, textilií, dobových reklam a dalších exponátů.
K důležitým aktivitám dokumentátora patřila kromě jiného i příprava 
scénáře komponovaných pořadů na téma Turistické cíle na Strakonic-

Němětice, Katovice, Řepice, Skočice a Třebohostice. Pozornost je vě-
nována zejména movitému charakteru lokalit, jejich historii poznání, 
výsledkům povrchového průzkumu a výsledkům metod moderní do-
kumentace. 
Nemovité nálezy z těchto lokalit budou zveřejněny na jiném místě. 
Edice Muzejní kaleidoskop začala vycházet v roce 2017. Jako 1. svazek vyšla 
koncem roku 2017 brožura Kněží hora u Katovic. V roce 2018 následovaly 
tři další svazky: Strakonice a srpen 1968, Dudy ze sbírky Jeroena de Groota
a Strakonicko za 1. světové války.
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Strakonicko a vznik protektorátu Čechy a Morava
PhDr. Markéta Kohoutová

Na 15. březen 2019 připadlo výročí 70 let od vzniku protektorátu Čechy
a Morava. K připomenutí tohoto významného a tragického výročí připravilo 
Muzeum středního Pootaví výstavu Strakonicko a vznik protektorátu. Auto-
rem výstavy byl historik muzea Mgr. Radim Košner. Vernisáž se konala 
14. března 2019 ve společenském sálu Šmidingerovy knihovny. Výstava byla 
na pěti oboustranných panelech umístěných na třetím nádvoří strakonické-
ho hradu a trvala až do 16. června 2019. Během doby trvání výstavy byla 
7. května uspořádána i přednáška s názvem Strakonice v době protektorátu 
Čechy a Morava. Přednášejícím byl opět Mgr. Radim Košner. 

ku, 100 let firmy ČZ a Sametová revoluce ve Strakonicích.
Na dokumentační činnosti se v průběhu roku vedle stálých zaměstnanců 
muzea podíleli rovněž externí spolupracovníci. Z nich je potřeba zmínit pře-
devším Jaroslava Landsingera, který se věnoval hlavně kameramanské práci.
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Velikonoční inspirace
Mgr. Marie Kotlíková

Jarní výstavu mohli návštěvníci muzea zhlédnout v černé kuchyni strakonic-
kého hradu ve dnech 3. – 22. 4. dubna. Vstupné bylo symbolické: 20 Kč (plné), 
10 Kč (zvýhodněné) nebo zcela zdarma pro členy Spolku přátel muzea.
Ten, kdo přijal pozvání a nechal se velikonočně inspirovat, byl proveden 
obdobím půstu, pohanskými rituály i lidovými obyčeji. Odcházel potěšen 
chutnými recepty, tradičními dekoracemi – pletenými pomlázkami a krásně 
zdobenými vajíčky, ale i zajímavými postupy a jednoduchými návody na ob-
líbené dětské hry našich rodičů a prarodičů.
Bujarý masopust každoročně střídá dlouhý šestinedělní půst provázaný post-
ními nedělemi, které mají nejen osobité názvy, ale jsou pro ně charakteristic-
ké také různé pokrmy a zvyklosti. Navazují na ně Velikonoce, nejvýznamnější 
křesťanské svátky v roce, ale také svátky pohyblivé. Předvelikonoční půst 
a Velikonoce od sebe symbolicky oddělily výstavní prostory černé kuchyně. 
Staly se důstojnou kulisou pomíjivosti světské slávy a materiálních hodnot. 
Všeobecně známé rčení Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš obsa-
huje velké moudro. Dříve se lidé během půstu oblékali do tmavých šatů, ne-
konaly se zábavy ani okázalé svatby. První neděli postní symbolizovala černá 
barva, druhou pokrmy (pražmo, pučálka), třetí dostala přízvisko kýchavná, 
neboť mezi lidmi existovala pověra, že kolikrát toho dne člověk kýchne, tolik 
let bude žít. Čtvrté neděli se říkalo líbezně Růžová, páté Smrtná a šesté Květ-
ná – otevírala Svatý (velký, pašijový) týden a startovala další cyklus sedmi 
týdnů zakončený Letnicemi. Dodnes si lidé s sebou do kostela přinášejí zele-
né větvičky k posvěcení.
Dny Svatého týdne se také označují zvláštními přívlastky. Rozlišujeme Žluté 
(Modré) pondělí, Šedivé úterý, Škaredou (Sazometnou) středu, Zelený čtvr-
tek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli (Hod boží). Pondělí, které 
následuje po Velikonoční neděli a které běžně nazýváme Velikonoční, mělo 
přívlastek Červené. 
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Výročí 100 let firmy ČZ
Mgr. Robert Malota

Společnost ČZ, která vznikla v roce 1919, je už celé století neodmyslitelně 
spjata s dějinami Strakonicka. Výrazně ovlivnila počet obyvatel okresního 
města, sociální situaci v celém regionu, společenský, kulturní i sportovní ži-
vot stejně jako další sociologické ukazatele. Stranou firemních oslav proto 
nezůstalo ani Muzeum středního Pootaví.
Program ke 100. narozeninám, který v září pro veřejnost připravila společnost 
ČZ, využilo muzeum k natočení filmového dokumentu z této akce. Vzhledem 
k tomu, že do Strakonic v rámci této události zavítala řada osobností zejmé-
na ze slavné motocyklové éry ČZ, byla to rovněž jedinečná příležitost pro 
navázání dalších důležitých kontaktů, které muzeum využije při tvorbě nové 
expozice ČZ.
Dalším způsobem, jak připomenout vývoj firmy ČZ, byl komponovaný pořad 
muzea. Jeho náplň tvořily filmové dokumenty od 30. let 20. století až po sou-
časnost. Zvláštní pozornost byla věnována motocyklové výrobě, konstrukté-
rům i jezdcům. Jako host vystoupil například syn známého motocyklového 
závodníka (nedávno zesnulého) Bohumila Staši. O svoje zkušenosti se podělil 
také sběratel a renovátor motocyklů Radim Berit.    

Sametová revoluce 1989
Mgr. Robert Malota

Třicáté výročí událostí v listopadu 1989 si strakonické muzeum připomně-
lo pestrým programem. Základ tvořila výstava v černé kuchyni, následoval 
komponovaný pořad k tomuto tématu a besedy pro studenty strakonického 
gymnázia.
Výstava nazvaná Sametová revoluce na Strakonicku prostřednictvím dobo-
vých fotografií, dokumentů a předmětů přiblížila dobu vzrušených dnů na 
konci roku 1989. Události v okresním městě byly zasazeny do kontextu ce-
lorepublikového vývoje. Nechyběly vzpomínky organizátorů strakonických 
demonstrací a zakladatelů místního Občanského fóra či ukázky, jak na re-
voluční vývoj reagoval regionální tisk. Jádro výstavy orámovala část, která 
popisovala důsledky tzv. normalizačního období ve Strakonicích, jež před-
cházelo roku 1989. Nechybělo ani připomenutí změn, které následovaly po 
revolučním zlomu, například přejmenování ulic či nová výstavba.
Výstava může být základem pro případnou muzejní publikaci, která se Sa-
metové revoluci na Strakonicku bude věnovat podrobněji. Vzhledem k tomu, 
že tato oblast dosud není dostatečně zmapována a pamětníků ubývá, jeví 
se příprava takové knihy z hlediska zachycení moderních dějin jako velmi 
potřebná.   
Téma listopadové revoluce 1989 na Strakonicku si zaslouží podrobnější zpra-
cování i s ohledem na to, že stále přitahuje zájem veřejnosti a kromě jiného 
může sloužit jako podklad pro výuku novodobé historie na středních ško-
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Přednáškový cyklus muzea
Bc. Kateřina Šmídová

V roce 2019 pokračovalo muzeum s jarním a podzimním přednáškovým cyk-
lem pro veřejnost. Celkem se uskutečnilo 14 přednášek: na jaře 6 a na pod-
zim 8. Jarní přednáškový cyklus obsahoval tyto přednášky:

Na podzim muzeum posluchačům nabídlo následující přednášky:

lách. Také proto ostatně strakonické muzeum k danému tématu připravilo 
samostatný komponovaný pořad, který vedle rozhovorů s hlavními osob-
nostmi revolučních událostí doplnilo i několik filmových dokumentů.
Velký ohlas měla rovněž beseda se studenty strakonického gymnázia. Ve 
třech blocích se jí zúčastnily více než tři stovky mladých lidí.

Ing. Jana Tichá

Betlémská hvězda - astronomické, 
astrologické, dějinné, kulturní a 
umělecké souvislosti motivu 
betlémské hvězdy

15. 1. 33 návštěvníků

PhDr. Markéta Kohoutová
Stavebně historický průzkum 
strakonického hradu v proměnách 
staletí

14. 3. 43 návštěvníků

PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Řád maltézských rytířů ve 
Strakonicích

27. 3. 72 návštěvníků

prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., 
DSc.

Ikonografie Kristových pašijí 9. 4. 49 návštěvníků

PhDr. Jiří Prášek + Mgr. Ludmila 
Prášková

Literární pořad Doktorka z domu 
Trubačů

2. 5. 42 návštěvníků

Mgr. Radim Košner
Strakonice v době protektorátu 
Čechy a Morava

7. 5. 31 návštěvníků

Mgr. Robert Malota Motocykly, které zaujaly svět 3. 10.

Mgr. Jan Kouba
Život na jihočeském venkově v  19. 
století

15. 10. 

PhDr. Ivana Říhová + Mgr. Robert 
Malota

Proměna hradu aneb co přináší 
rekonstrukce

31. 10.

Mgr. Robert Malota Sametová revoluce ve Strakonicích 21. 11. 

prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., 
DSc.

Ikonografie Kristova narození a 
dětství

3. 12. 
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Všechny tyto přednášky se konaly vždy v 17 hodin v přednáškovém sále 
Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích, za jehož zapůjčení velmi děkujeme. 
Všechny přednášky jsou zdokumentované, natočené na videozáznamu.

Pro veřejnost se konaly ještě další tři přednášky, a to:

Celkem naše přednášky pro veřejnost navštívilo 614 posluchačů.
Pracovníci odborného oddělení muzea pravidelně přednášejí i v Domově se-
niorů Lidická a Rybniční. Konalo se 9 přednášek a celkem si je vyposlechlo 
402 seniorů spolu s pracovníky Domova.

Přednášky se konaly nejen pro seniory, ale i pro studenty základních a střed-
ních škol. Tyto přednášky, které se týkaly listopadového výročí sametové 
revoluce a jejího průběhu na Strakonicku, prezentoval Mgr. Robert Malota, 
který byl i autorem výstavy na stejné téma. O přednášku projevily zájem 
Gymnázium Strakonice, ZŠ Jezárky, ZŠ Čelakovského a ZŠ Dukelská. Strako-
nické události roku 1989 si vyposlechlo 436 studentů a jejich vyučující.

leden Mgr. Robert Malota Památky a turistické cíle na Strakonicku 
- filmové pásmo 55

únor Mgr. Radim Košner Strakonicko a vznik protektorátu Čechy 
a Morava 52

březen Mgr. Vlastimil Král Hradiště na Strakonicku 45

duben Mgr. Marie Kotlíková Velikonoční inspirace (jen DS Lidická) 28

květen Bc. Kateřina Šmídová Rod Bavorů ve Strakonicích 49
červen PhDr. Markéta Kohoutová Křížové výpravy ve Svaté zemi 36
září Ludmla Vilánková Pověsti Strakonicka 45

říjen Mgr. Irena Novotná Lidové tradice spojené se životem 
člověka 45

listopad Mgr. Robert Malota Sametová revoluce ve Strakonicích 47

(pro TJ Sokol Strakonice)
8. 10. 21

Mgr. Robert Malota
 k 17. listopadu 1989)

9. 11. 40

Ludmila Vilánková
Strakonice)

4. 12. 62
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Činnost Spolku přátel strakonického muzea
PhDr. Markéta Kohoutová
 

Během roku 2019 se konala dvě setkání Spolku přátel strakonického muzea, 
který vznikl v roce 2014. Obsahem  prvního setkání konaného 23. května 
2019 bylo pásmo PhDr. Ivany Říhové a dokumentátora muzea Roberta Ma-
loty o dosavadním průběhu oprav hradu, doprovázené fotografickou doku-
mentací  stavu před začátkem oprav a stavu  aktuálního. Následovala pak 
prohlídka kapitulní síně. 
Druhé setkání konané 21. listopadu 2019, též ve společenském sále Šmidin-
gerovy knihovny, začalo přednáškou Mgr. Ireny Novotné o dudách českých i 
evropských, které se nacházejí ve sbírkách muzea. Přednášku zakončil krátký 
hudební program. Následně se členové spolku odebrali do budovy bývalého 
děkanství, kde si prohlédli dokončené restaurované rokokové fresky a vy-
slechli několik informací o době jejich vzniku.  

Vývojové fáze strakonického hradu
PhDr. Markéta Kohoutová

Dne 9. ledna 2019 se poprvé sešla pracovní skupina nazvaná Hrad, jejímž 
úkolem bylo shromažďování podkladů pro vytvoření modelu strakonického 
hradu. Členy skupiny byli jednak odborní pracovníci strakonického muzea 
PhDr. Markéta Kohoutová a Mgr. Radim Košner a dále externí spolupracov-
níci jako doc. Jiří Kupka a znalci staveb Ing. Pavla Kyšperská a Jiří Urbánek. 
Všem na tomto místě děkujeme za jejich účast a podnětné připomínky. Kro-
mě toho skupina též konzultovala s Národním památkovým ústavem, 
Mgr. Jarmilou Hansovou a pracovnicí městského úřadu Evou Rychtářovou. 
Původním záměrem bylo vytvoření dvou modelů hradu. Prvního, po rene-
sanční přestavbě přibližně k roku 1600, a druhého k roku 1900, kdy hrad 
dosáhl největšího stavebního rozšíření. Kvůli nedostatečným pramenným 
podkladům k průběhu renesančních úprav především za velkopřevora Jana 
z Rožmberka a naprosté absenci jakýchkoliv obrazových materiálů bylo od 
modelu k roku 1600 upuštěno. Jediným vyobrazením strakonického hradu, 
jež se váže k tomuto období, je kresba Johanna Willenberga až z roku 1610, 
která však detailněji vyobrazuje  pouze  jižní část hradu. 
Během několika měsíců fungování skupiny se shromáždilo jednak velké 
množství různých vyobrazení a fotografií hradu z 19. a 20. století, dále mate-
riálů z oblastního archivu v Třeboni (fond velkostatek Strakonice) a ústřední-
ho archivu v Praze (fond maltézského řádu) a též nejrůznějších článků, které 
se dotýkaly vývoje hradu. Z rakouské národní knihovny ve Vídni jsme získali 
dvě reprodukce vyobrazení města Strakonice z let 1807 a 1811 od J. Venuta 
a z Vojenského geografického a hydrometeorologického ústavu v Dobrušce 
kopie historického, leteckého, měřického snímku z roku 1946.  
Z činnosti skupiny též vzešlo překreslení zaměření hradu z roku 1969 do 
formátu dwg, které provedla ing. Michaela Bošková z firmy pana Urbánka.  
Ze shromážděného materiálu historička muzea vytvořila podklady pro po-
čítačovou animaci vývoje strakonického hradu, která bude k vidění v nové 
expozici muzea. Dne 14. března 2019 byla též uspořádána přednáška pro 
veřejnost pod názvem Stavebně historický vývoj strakonického hradu v pro-
měnách staletí.



68 69

ODDĚLENÍ
EKONOMICKÉ



70

Výsledek hospodaření za rok 2019
Ilona Sedláčková

LINK Excel.Sheet.12 
"C:\\Users\\Trojanova\\Documents\\Ro
zpočet a rozbory\\ROZBORY PO 
LETECH\\ROZBOR 
2019\\2019_tabulka_rozpočtu MSP 
Strakonice.xlsx" List2!R1C1:R30C8 
\a \f 4 \h  \* 
MERGEFORMATXUkazatel 

Celkové 
skut.náklady 
a výnosy

Z toho IROP 
obnova NKP

Z toho 
IROP - 
MAS

Z toho 
vedlejší 
činnost

Náklady v tis. Kč 46 835,78 23 847,38 48 244,54
Spotřeba materiálu 579,17 0 0 9,08
Spotřeba energie 776,62 0 0 0
Prodané zboží 200,09 0 0 151,81
Opravy a udržování 28 257,52 23 160,27 0 0
Cestovné 95,06 0 0 0
Náklady na reprezentaci 55,91 0 0 0
Ostatní služby 2 809,32 630,27 48 0
Platy zaměstnanců 8 691,64 0 0 72,97
OON  763,64 0 0 1,6
Zákonné sociální pojištění 3 010,91 0 0 9,08
Jiné sociální pojištění 23,58 0 0
Zákonné sociální náklady 310,69 0 0
Jiné sociální náklady 79,65 0 0
Daně a poplatky 4,62 0 0
Odpisy dlouhodobého majetku 689,82 56,84 0
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 469,15 0 0

Daň z příjmů 0 0 0
Ostatní náklady jinde neuvedené 18,38 0 0 0
Výnosy v tis. Kč 46 836,23 23 847,38 48 244,54
Výnosy z prodeje služeb 584,6 0 0 0
Výnosy z pronájmu 45,7 0 0 45,7
Výnosy z prodaného zboží 198,84 0 0 198,84
Čerpání fondů 18,8 0 4,8 0
Příspěvek na provoz od zřizovatele  21 928,26 0 0 0
Dotace ze státního rozpočtu a státních 
fondů                23 833,74 23 790,54 43,2 0

Výnosy odpovídající výši odpisů 
dlouhodobého  majetku pořízeného zcela 
nebo zčásti z investičního transferu

219,65 56,84 0 0

Ostatní výnosy jinde neuvedené 6,64 0 0 0

Výsledek hospodaření za rok 2019 0,454 0 0 0
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Hospodářský výsledek za rok 2019 činí                                454,39 Kč
Převod z provozního příspěvku do 
investičního fondu činil                                                 297 500 Kč
Skutečné čerpání provozního příspěvku 
od zřizovatele                          17 574 500 Kč

Celkové náklady za rok 2019                  46 835 782,73 Kč
Z toho náklady projektu IROP                   23 847 378,35 Kč
Z toho náklady na Dodatek č. 1                    4 353 763,60 Kč
Z toho IROP MAS                            48 000,00 Kč
Z toho vedlejší hospodářská činnost      244 538,01 Kč
Z toho provozní náklady MSP                 18 342 102,77 Kč  

Celkové výnosy za rok 2019                 46 836 237,12 Kč
Z toho výnosy projektu IROP                 23 847 378,35 Kč
Z toho výnosy na Dodatek č. 1                           4 353 763,60 Kč
Z toho IROP MAS                           48 000,00 Kč
Z toho vedlejší hospodářská činnost      244 538,01 Kč
Z toho provozní výnosy MSP                     18 342 557,16 Kč

  
Zaměstnanci, osobní náklady a průměrný plat. /v Kč/

Průměrný plat v roce 2019 činí 26 338,- Kč.

Tržby za hlavní činnost:  

Vstupné hrad, edukace, přednášky                                        219.971,00 Kč
Tržby za práci archeologa                                            55.100,00 Kč
Tržby za akce + edukace Hoslovice                                         309.530,00 Kč
 

Prostředky na OON 800 000    763 643,00 Kč

8 691 644,00 Kč8 700 000Prostředky na platy

ukazatel Limit schválený
Čerpáno k 

31. 12. 2019

Fond kulturních a sociálních potřeb ( FKSP) - účet 412 

Čerpání FKSP:
Příspěvek na stravenky zaměstnanců                       148 626,50 Kč
(vydáno 4 873 ks stravenek po 30,50 Kč)   
Příspěvek na vitamíny, sport, rekreace        20 030,00 Kč
Příspěvek k životnímu jubileu                              1 000,00 Kč
Celkem          169 656,50 Kč

Pohyby fondu FKSP za rok 2019:
PS účtu 412                           62 027,08 Kč
Tvorba  (2% z 8 691 644,-)                    +173 832,88 Kč
Čerpání celkem                        -169 656,50 Kč
Zůstatek účtu 412                           66 203,46 Kč

Rezervní fond účet 413 + účet 414
Účet 413:
PS                           659 297,84 Kč
Vklad HV z roku 2018                     1 327 411,74 Kč
Převod do FRIM (souhlas zřizovatele)                   1 327 411,74 Kč
Stav účtu 413 k 31. 12. 2019                       659 297,84 Kč

Účet 414:
PS                         793 218,87 Kč
Finanční dar Mani s r.o.                    8 000 Kč
Finanční dar p. Šašková                    6 000 Kč
                          807 218,87 Kč
Čerpání darů dle smlouvy                               - 14 000 Kč
Čerpání na kofin. Projektu IROP MAS                                - 4 800 Kč
Stav účtu 414 - k 31. 12. 2019                                        788 418,87 Kč
Výše rezervního fondu ( 413 +414 ) k 31. 12. 2019                1 447 716,71 Kč
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Fond reprodukce - účet 416 
Tvorba fondu reprodukce :
Odpisy DHM za rok 2019                                                           470 173,94 Kč
Kofinancování projektu IROP dle smlouvy s JČ krajem                   530 000,00 Kč
Posílení fondu reprodukce z rezervního fondu 
se souhlasem zřizovatele                                                                       1 327 411,74 Kč
Příděl z provozu na základě rozhodnutí Rady kraje                         297 500,00 Kč
Dotace od zřizovatele na Dodatek č. 1                        711 943,00 Kč
Výčet pohybů na fondu reprodukce :
PS                         5 902 076,06 Kč
Tvorba celkem                       3 337 028,68 Kč
Čerpání celkem                       -3 137 875,84 Kč
Stav FRIM k 31. 12. 2019                                     6 101 228,90 Kč

Použití fondu reprodukce v roce 2019:

Klimatizace do konzervátorské dílny       183 410,00 Kč
Měření tepla a vlhkosti v depozitáři          64 601,00 Kč
Tiskárna velkoformátová                           284 229,00 Kč
Plotr              41 140,00 Kč
Kabeláž k bezpečnost. kamerám v hradu                           91 295,00 Kč
Sbírkové předměty dle přílohy po položkách                    1 187 666,46 Kč
Sbírkové předměty z IROP (10 % pořiz.ceny)        23 358,04 Kč
Stavební práce k IROP                                                          442 769,19 Kč
Čerpání dotace na Dodatek č. 1 vícepráce                        801 820,15 Kč
Kofinancování modelu johanitské karaky                          17 587,00 Kč
Celkem čerpání                        3 137 875,84 Kč

Majetek a doplňková činnost
Miroslava Francová

Přehled investiční činnosti

V roce 2019 byla pořízena vzduchotechnika do konzervátorské dílny v hod-
notě 169 160,- Kč, monitoring tepla a vlhkosti do depozitářů za 64 601,- Kč, 
velkoformátová tiskárna (284 229,-Kč) a plotr (41 140,- Kč) pro efektivnější 
tisk plakátů a letáků, dále model johanitské karaky (175 870,-Kč) do nových 
expozic muzea. Bylo zakoupeno větší množství sbírkových  předmětů,
z nichž většina bude vystavena v nově chystaných expozicích.

Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy

V hradu pokračovaly stavební práce jako součást přípravy nových expozic.
V budově depozitářů byl instalován monitor tepla a vlhkosti do depozitáře 
výtvarného umění a vzduchotechnika do konzervátorské dílny.
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Pokračovalo jednání s obcí Hoslovice o možnosti vybudování nové přístupo-
vé cesty k hoslovickému mlýnu. Čeká se na změnu územního plánu.

Výsledky inventarizace majetku

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2019 činila                   30 309 830,88 Kč
Celková hodnota sbírkových předmětů 
na konci loňského roku byla                                   3 291 075,66 Kč
Odpisy tvořily celkem                              689 825 Kč
Z toho úhrada z transferů na budovu Hoslovice byla                        62 815,16 Kč
a úhrada z transferů IROP                                                                          56 835,90 Kč

Doplňková činnost

V roce 2019 mělo muzeum dvě prodejní místa. Byla to muzejní pokladna ve 
Strakonicích (vstup pouze na věž Rumpál a do černé kuchyně) a mlýn Hoslo-
vice. 

Pokud jde o zboží, pak počáteční stav skladu byl                            304 837,69 Kč 
Nákup v roce 2019 činil                                                                         + 229.383,75 Kč
Prodej ve stejném období                                                                         - 150 914,31 Kč 
Vyřazeno z důvodu propagace a poškození zboží                              - 90 362,94 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2019                                                                     292 944,19 Kč

Nejvíce prodávané byly vizitky, magnetky a pohlednice. 
Muzeum vydalo již 5. svazek Muzejního kaleidoskopu, tentokrát na téma 
Hradiště na Strakonicku.

Tržby

Tržby za hlavní činnost byly v uvedeném období následující:  
Za vstupné na hrad, edukaci a přednášky                                              219 971,- Kč
Tržby za práci archeologa                                                                                       55 100,- Kč
Tržby za akce a edukaci v Hoslovicích                                                               309 530,- Kč
Tržby za vedlejší doplňkovou činnost                                                     198 838,01 Kč

Statistika návštěvnosti
Miroslava Francová

Počet osob:

1.HRAD STRAKONICE 13617
z toho:
EXPOZICE HRADNÍ PALÁC 0
EXPOZICE RUMPÁL, ČERNÁ KUCHYNĚ 13118
- Vernisáž 499

AKCE MUZEA 14284
- Ostatní akce 10860
- Přednášky pro veřejnost 614
- Edukační programy 2810

2. MLÝN HOSLOVICE 12532
z toho:
PROHLÍDKY AREÁLU 9533
AKCE NA MLÝNĚ 2767
EDUKAČNÍ PROGRAMY 232

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 866

CELKEM 41299
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