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Úvodem

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka
Rok 2020 nám ukázal, že mohou nastat časy, kdy muzea a jiné instituce budou uzavřeny a běžný život jako takový bude zcela ochromen. Přišlo
období, kdy jsme se museli vypořádat s pro nás zcela neznámou situací. Učili
jsme se plánovat úkoly pro kolegy na home oﬃce, organizovat práci tak, aby
se lidé co nejméně potkávali, přecházeli na jiné formy práce. Snažili jsme se
co nejvíce přizpůsobit situaci a zaměřili jsme se na aktivity, na něž v dobách
dřívějších nebylo tolik času. Pracovalo se v depozitářích, byly provedeny různé opravy, úpravy a údržba v budově v Komenského ulici.
Jarní i podzimní uzavírkou vyvolanou celosvětovou pandemií covid-19 byla především významně zasažena výstavní, přednášková a další
kulturně - společenská činnost muzea. Velká část akcí nemohla být realizována,
což ovlivnilo i celkovou návštěvnost a výši vlastních příjmů.
Edukační činnost byla převedena do on-line roviny. Na sociálních
sítích muzea (facebook, instagram, youtube) probíhala denní aktualizace,
kvízy, edukační a tvořivá videa či informace z rekonstrukce muzea. Vánoční
výstavu bylo možné si projít on-line i s průvodcem.
Klíčovou činností však opět zůstala pokračující stavební rekonstrukce částí národní kulturní památky strakonický hrad, které jsou ve vlastnictví
Jihočeského kraje a kde má muzeum své výstavní a expoziční prostory. Přes
mnohá úskalí, s nimiž jsme se museli vypořádat, byla stavební část zdárně
dokončena a stavba koncem roku předána uživateli, tedy muzeu. V nezměněné formě pokračovalo účtování, fakturace prací a psaní průběžných
monitorovacích zpráv na kontrolní orgán IROP. V postupně dokončovaných
prostorách jsme vlastními silami zajišťovali také úklid.
Nezastavily se ani přípravné práce související s novými expozicemi.
Probíhala potřebná výběrová řízení dle směrnice Jihočeského kraje,
restaurování a konzervování sbírkových předmětů, pořizování modelů, kopií
a faximilií, jejichž originály nejsou běžné dostupné a přesto je chceme návštěvníkům představit.
Dokončeny byly scénáře pro všechny budoucí expozice a jejich grafické řešení. K tisku je připravena odborná publikace PhDr. M. Bubna pod
názvem Historie a současnost maltézského řádu, ke které jsme pořizovali
veškerou fotodokumentaci. Připraven je také třicetistránkový komiks Bavor
a III. křížová výprava, jehož autorem je dokumentátor muzea Robert Malota.
Odborní pracovníci muzea jako spoluautoři námětů a scénářů také připravili
podklady pro dva animované filmy a několik dotykových obrazovek, které
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budou v expozicích. Vlastními silami natáčíme i stříháme různé dokumentární filmy.
V oblasti péče o sbírky jsme pokračovali v ošetřování sbírkových
předmětů, které budou využity v nových expozicích a pokračovali jsme
v inventarizaci sbírkového fondu dle zákona 122/2000 Sb. a dle plánu
na rok 2020.
Uzavření areálu vodního mlýna Hoslovice jsme využili k jeho údržbě, opravám či výměně doškové krytiny na stodole a chlévě. Většina akcí,
které nemohly být realizovány v jarních měsících, proběhla v prázdninových
měsících a v září.
Přestože má muzeum za sebou složitý rok plný neustálých změn
a řešení problémů, snažili se jeho pracovníci plnit zadané úkoly i s velkou
mírou tolerance a pochopení. Patří jim za to velké poděkování. Byla od nich
požadována nejen profesní zdatnost a plné pracovní nasazení, ale pracovali
za jiných podmínek a mnohdy nad rámec svých pracovních náplní.
Poděkování patří i všem našim návštěvníkům, sponzorům a podporovatelům, kteří i přes problémy, jež rok 2020 přinesl, nám zůstali věrní.
Speciální poděkování náleží našemu zřizovateli, díky kterému se všechny
problémy spojené s rekonstrukcí a s covidovou pandemií zdárně vyřešily
a nadále i řeší.
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Ohlédnutí za muzejním rokem 2020
PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

V lednu 2018 uspělo muzeum v 52. výzvě IROP. Projekt Obnova vybraných objektů v areálu Národní kulturní památky hrad Strakonice dostal
finanční podporu z Evropské unie ve výši 102 047 031 Kč, příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj ČR 6 002 766,90 Kč, kofinancování JčK 12 005 533,10.
Celková výše financování projektu 120 055 331 Kč. Ke 30. 6. 2018 byly uzavřeny veškeré expoziční prostory a sály, které podléhaly rekonstrukci.
Jihočeský kraj vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby. Vyhrála
firma POHL a. s., Roztoky u Prahy. Smlouva byla podepsána a staveniště předáno 17. července 2018.
Stavební práce na třech objektech (Bavorském paláci, komendě
řádu maltézských rytířů a spojovacím krčku) byly po dvou a půl letech ukončeny a prostory předány zpět uživateli k 31. 12. 2020. Byly realizovány nákladem 78 052 227,72 Kč (původní vysoutěžená cena ve smlouvě 61 442 154
Kč) - se čtyřmi dodatky o vícepracích v celkové výši 16 610 073,72 Kč.
Dokončeny a převzaty byly restaurátorské práce na nástěnných
malbách ve všech objektech a restaurování kamenných prvků v celkové výši
6 690 395 Kč.
Na stavební rekonstrukci navazuje tvorba nových expozic včetně
interiérového osvětlení a AV techniky, která by měla být dokončena v roce
2021. Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů H. Fetterle, M. Čejka
a V. Lstibůrek, grafické práce provádí P. Liška.
Výběrové řízení na dodavatele interiérů vyhrála firma REVYKO Praha. Zahájení prací však spadlo do období covidové pandemie, přičemž se
firma již v březnu dostala do třítýdenní karantény. Problémy pokračovaly i na
podzim 2020. Od října měl velké problémy generální subdodavatel DESTIN
ze slovenských Čachtic. Časové zpoždění tak nabralo dva měsíce, které v roce
2021 pokračuje.
Stavební úpravy probíhaly v tzv. bavorském paláci, kde je umístěno
muzeum, v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) a ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím.
Na hraně životnosti byla elektřina, rozvody vody i kanalizace. Připojením na
dálkové vytápění budou nové expozice temperovány, takže mohou být
v provozu po celý rok. Tím bude rozšířena nabídka akcí a podpořen i rozvoj
cestovního ruchu ve městě. Rekonstrukcí skladových prostor získává muzeum nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost. Nové je i sociální zařízení a prostor pro odpočinek. Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku
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mezi I. a II. nádvořím se hradní expozice alespoň částečně zbaví bariér. Celkem se jedná o rekonstrukci prostor o výměře asi 2300 m2.
Nové expozice představí pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické. Je to textilní výroba, výroba motocyklů, zbraní a další
průmyslová výroba ČZ, dále pak dudácká a loutkářská tradice. V prostorách
bývalé komendy maltézského řádu, kterou v roce 2015 koupil Jihočeský
kraj od římsko-katolické církve, vzniká zcela nová a v České republice jediná
expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií
města.

Personální obsazení muzea v roce 2019
PhDr. Ivana Říhová - ředitelka muzea
Oddělení marketingu, propagace a provozu (do 31. 8. 2020)
Zuzana Pekárková – vedoucí oddělení, programový a marketingový pracovník
Mgr. Jana Ďurčová – grafik, výtvarník (do 31. 1., poté MD)
Miroslava Hadová - grafik, výtvarník (od 1. 2. zástup za MD a RD)
Mgr. Kateřina Prokopcová – edukační pracovník
Mgr. Lucie Kupcová – programový a marketingový pracovník
Radka Straková – výstavářka od 1. 9. 2020
František Vávra – řidič, technický pracovník (do 31. 8.)
Zdeněk Peterka - technický pracovník, zásobovač (do 31. 8.)
Oddělení provozní (vyčleněno z oddělení programu a propagace od 1. 9. 2020)
Zdeněk Peterka – vedoucí oddělení, technický pracovník, zásobovač
František Vávra – řidič, technický pracovník
Marie Římanová – uklízečka (od 1. 9. 2020)
Oddělení ekonomické
Ilona Sedláčková – vedoucí oddělení, ekonom
Renata Ouředníková – PaM, výběrová řízení, GDPR
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Miroslava Francová – účetní, referent správy majetku
Radka Soukupová – administrativní a spisový pracovník
Václav Pokorný – správce IT
Bc. Jan Kuneš – průvodce, pokladní
Lenka Kadečková - průvodce, pokladní (od 1. 5. 2020)
Oddělení odborných pracovníků
Mgr. Marie Kotlíková – zástupce ředitele, vedoucí oddělení, etnograf
František Lukeš – kurátor sbírkového fondu
Mgr. Vlastimil Král – archeolog
Mgr. Irena Novotná - etnografka
Ludmila Vilánková – knihovnice, podsbírka fotografií, pohlednic a starých tisků
Mgr. Robert Malota – dokumentátor
Mgr. Kateřina Šmídová – správce depozitáře, konzervátorka, asistent pedagoga
Mgr. Martin Klecán – historik, specialista na historii maltézského řádu (od 1. 8. 2020)
PhDr. Markéta Kohoutová – historik
Mlýn Hoslovice
Jaroslav Janout – správce areálu Hoslovice
Miroslav Němec – průvodce, pokladní
Na zajištění provozu mlýna v Hoslovicích, černé kuchyně a věže
Rumpál na hradě ve Strakonicích bylo v krácené sezóně 2020 využito i služeb brigádníků, kteří byli v muzeu zaměstnáni na dohody o pracovní
činnosti.
Od 1. 9. 2020 došlo k vyčlenění provozního oddělení z oddělení
programu a propagace. Činnost tohoto oddělení jako samostatného celku
byla pozastavena na začátku rekonstrukce muzea a s odchodem jeho vedoucího k 1. 7. 2018 s tím, že bude ke konci rekonstrukce s nabíráním nových
pracovních sil znovu obnovena.
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První etapa IROP je ukončena

•
•
•
•

V roce 2020 byly dokončeny stavební práce v rámci projektu IROP.
Stavba byla předána k 31. 12. 2020 uživateli – Muzeu středního Pootaví
Strakonice.
Celkové náklady: 78 052 227,72 Kč.
I.
Vícepráce: 11 659 387,61 Kč
II.
Vícepráce: 3 121 549,55 Kč
III.
Vícepráce: 1 693 345,83 Kč
IV.
Vícepráce: 135 790,73 Kč

Příprava podkladů pro VŘ na AV techniku do expozic (vyhlášeno
v únoru 2021).

PhDr. Ivana Říhová

VŘ na zhotovení šatních skříní - MSP.
VŘ na vyboulenou zeď (havárie) - MSP.
VŘ na produkční zajištění, příprava a realizace muzejních expozic – IROP.
VŘ na zhotovení repliky husitského vozu.

Práce trvaly bezmála dva a půl roku (staveniště předáno firmě POHL
cz, a. s. 17. 7. 2018).
Předány byly restaurátorské práce na nástěnných malbách a kamenných prvcích v celkové hodnotě 6 690 395 Kč.
V souvislosti s projektem (dle plánu ve Studii proveditelnosti) bylo
v roce 2020 vyhlášeno 15 výběrových řízení (VŘ). Některé aktivity byly financované z IROP, některé z rozpočtu MSP.
Dokončení VŘ na zhotovení interiérů – firma REVYKO za částku
16 286 600,97 Kč (soutěženo přes KÚ JčK) – IROP.
• VŘ na interiérové osvětlení (prosinec 2020, vypisoval JčK, zatím
neuzavřené) - IROP.
• VŘ na restaurátorské práce na sbírkových předmětech do nových expozic
MAS I. etapa - IROP.
• VŘ na restaurátorské práce na sbírkových předmětech do nových
expozic MAS II. etapa - IROP.
• VŘ na doplňkové truhlářské práce (sanitární maltézský vagon s příslušenstvím) - IROP.
• VŘ na dvě animace - IROP.
• VŘ na tiskárnu všech grafických a fotografických prací určených pro
expozici - IROP.
• VŘ na aranžéry předmětů do expozic - IROP.
• VŘ na opravu střech (zrušeno COVID 19) - MSP.
• VŘ na připojení na pult centrální ochrany EZS - MSP.
• VŘ na zajištění servisních služeb EPS - MSP.
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Restaurování předmětů pro expozice
PhDr. Ivana Říhová

V souvislosti s přípravou nových expozic je potřeba zrestaurovat
i řadu předmětů, přičemž některé z nich nejsou majetkem Muzea středního
Pootaví. Zásahy restaurátorů si tedy vyžádaly i vypůjčené předměty, které
budou k vidění v expozici věnované řádu maltézských rytířů. Jde například
o ciborium, relikviář, plechové cedule s erby maltézských rytířů, pluviál s maltézským křížem či portrét johanitského kněze.
Do péče odborníků se už dostaly například i benátské zrcadlo, cechovní korouhve, cechovní pokladnice, socha svaté Anny z Kraselova, pletací
stroj na fezy a žakárový stav ze 30. let minulého století.
S finančním přispěním Jihočeského kraje jako zřizovatele muzea
byly již v roce 2016 odstartovány záchranné práce na součástech loutkového divadla, které pocházejí z pozůstalosti slavných loutkářských rodů
Lagronů a Kopeckých. Také divadlo se v celé kráse představí návštěvníkům
v roce 2021 jako součást nové stálé expozice loutek a loutkového divadla.
Restaurování se dočkají i další plastiky, které budou umístěny v bývalé hradní
kapli, kapitulní síni či ambitech.
Aby nové expozice návštěvníkům muzea nabídly skutečně plnohodnotný zážitek, bylo nezbytné přistoupit k nákupu některých předmětů
nebo nechat vyrobit kopie originálních a těžce dosažitelných exponátů. Proto došlo k nákupu několika desítek dud z Čech i ze zahraničí, z nichž některé
jsou skutečnými unikáty. Díky rozšíření dudácké sbírky se tak muzeum postupně stalo vlastníkem největší sbírky dud ve střední Evropě.
Rozšířena bude i sbírka motocyklů. V rámci nové expozice muzeum
kromě jiného představí cestovní motocykl Cagiva Roadster 200. Tento stroj
zhotovili ve firmě ČZ v samém závěru motocyklové výroby v 90. letech minulého století. Brány podniku tehdy opustilo pouhých několik stovek kusů
tohoto čtyřtaktu. Velkým obohacením muzejních sbírek včetně budoucí expozice je silniční závodní motocykl ČZ 125 z roku 1957, který muzeum zakoupilo.
Se Strakonicemi byla po staletí spjatá socha Strakonické madony.
Jedná se o významnou památku gotického sochařství, vyrobenou z jedlového dřeva. Originál se však nyní nachází v klášteře sv. Anežky České v Praze.
Protože ani toto cenné výtvarné dílo by v novém strakonickém muzeu nemělo chybět, byla pořízena kopie madony a stejně tak i kopie Strakonické piety,
jejíž originál je v Národní galerii.
K vidění bude ve Strakonicích rovněž faksimile donační listiny Karla V.

18

datované 22. března 1530 v Castelfranco Emilia. V latinském textu stojí, že
císař Karel V. postupuje na věčné časy z titulu sicilského krále řádu johanitů
ostrovy Malta, Gozo, Comino a pevnost Tripolis na severofrancouzském pobřeží. V expozici najdou návštěvníci i faksimile buly papeže Pascala, v níž je
potvrzen řád Sv. Jana Jeruzalémského. Originály listin jsou uloženy v Národní
knihovně ve Vallettě na Maltě.
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Zajímavé objevy pokračují
PhDr. Ivana Říhová, Mgr. Robert Malota

O zajímavých objevech při stavební rekonstrukci v roce 2019 jsme
informovali již ve výroční zprávě za rok 2019. Příjemná překvapení
pokračovala také v roce následujícím. Opět byly učiněny objevy mimořádné
historické hodnoty. Například mezi kapitulní síní a palácovou zdí byl nalezen
do té doby zazděný unikátní prostor. Je zde kompletně dochovaná stratigrafie archeologických vrstev starých více než 500 let.
Překvapení čekalo na odborníky i v přízemí hradního paláce, které
najde využití 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 byla restaurována.
Stejným „ozdravným“ procesem prošla také klasicistní, dekorativně
malovaná okenní špaleta, která byla rovněž objevena v budoucí edukační
místnosti. Malovaná špaleta z 19. století vhodným způsobem výtvarně propojuje malbu erbů.
Veškeré objevené předměty i nástěnné malby budou po rekonstrukci zpřístupněny veřejnosti.
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ODDĚLENÍ PROGRAMU
A PROPAGACE
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Činnost oddělení programu a propagace
Zuzana Pekárková

Oddělení programu a propagace bylo do 31. srpna 2020 spojené s oddělením provozu. Zajišťovalo během sezóny kulturně–společenské
i vzdělávací akce a výstavy v muzeu a ve vodním mlýně Hoslovice. Provozní část oddělení prováděla převážně údržbu depozitářů, technicky zajistila
všechny akce muzea, autoprovoz, nákup a evidenci ochranných pracovních
pomůcek a hasicích přístrojů. Oddělení také zajišťovalo služby sezonních brigádníků a provoz v černé kuchyni.
Hlavními nástroji k plnění úkolů za rok 2020 byl marketingový plán,
plán pedagogické činnosti, výstavní plán, společná propagace organizací zřizovaných Jihočeským krajem, spolupráce s Jihočeskou centrálou cestovního
ruchu – turistická oblast Prácheňsko. Dále to byla účast na veletrzích, práce
muzejního pedagoga (aktivity zaměřené na cílovou skupinu dětí, mládeže
a seniorů) a přeshraniční spolupráce s bavorským Freilichtmuseem ve Finsterau a spolkem v Haibachu. Nezbytným předpokladem k plnění činnosti
muzea je dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
V roce 2020 muzeum vydalo letáky s termíny akcí na celou sezónu
(včetně vodního mlýnu Hoslovice), dále letáky s termíny přednášek pro veřejnost (jarní a podzimní přednáškový cyklus), oblíbené kapesní kalendáře
a skládačku s nabídkou edukačních programů pro školy. Tiskoviny byly distribuovány do mateřských, základních a středních škol v regionu, do informačních center v okolí a do organizací zřizovaných Jihočeským krajem.
Marketingový plán byl připraven přibližně ve stejném rozsahu jako
v roce 2019. Byl splněn i přes mimořádnou situaci s pandemií covid-19, kdy
byly v březnu 2020 ze dne na den uzavřeny veškeré kulturní akce. Propagaci
se s mediálními partnery podařilo přizpůsobit tak, aby byla s ohledem na
okolnosti aktuální.
Celý rok muzeum využívalo propagaci s mediálními partnery. Těmi
jsou Jihočeská televize, Jihočeské týdeníky, magazín KAM po Česku, letákový
servis Adjust Art, vydavatelství Mafra, měsíčníky ZIP a ČP servis. Nově muzeum připravilo mediální kampaň v rádiích.
Také v roce 2020 se zástupci muzea zúčastnili veletrhu Holiday world
v Praze (13. 2. – 16. 2. 2020), kde se zaměřili převážně na propagaci vodního
mlýna Hoslovice a akcí plánovaných na léto. Ostatní veletrhy cestovního ruchu byly zrušeny z důvodu epidemiologických opatření.
Oddělení programu a propagace muselo obratem reagovat na nově
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vzniklou situaci a přizpůsobit jí veškerou činnost. Jako první byla po několika
dnech provozu uzavřena Velikonoční výstava. Podařilo se ji však natočit
a návštěvníkům zpřístupnit v on-line prostoru. Tamtéž se průběžně přesunuly v podstatě veškeré aktivity oddělení směrem k návštěvníkům.
Pracovníci oddělení tak připravili cyklus „Jedeme on-line“ (na sociální sítě - facebook, Instagram, twitter, youtube a web muzea), kde po celý rok
zařazovali kvízy z historie, odkazy na jednotlivá významná výročí a osobnosti
v regionu, aktuální zprávy z rekonstrukce hradu včetně fotografií stejně jako
upoutávky na jednotlivé akce.
Nově začalo oddělení programu a propagace natáčet tzv. tvořivá videa. Tato videa byla určena především dětem nejen jako doplnění distanční
výuky, ale i pro zkrácení času, který nemohly trávit se svými kamarády. Videa
byla vždy tématicky zařazená podle svátků nebo ročních období.
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Výstavy a akce 2020
Zuzana Pekárková

Výstavy v černé kuchyni:
11. 3. - 3. 4.
6. 5. - 31. 5.

Velikonoční výstava (vernisáž 10. 3.) - výstava po několika
dnech uzavřena (covid - 19), byla natočena a zpřístupněna
návštěvníkům prostřednictvím sociálních sítí
Výstava absolventů ZUŠ Strakonice (vernisáž 5. 5.)
- výstava zrušena (covid -19)

Nově zařazena výstava: Zastavení ve starém čase - výstava archivních
fotografií muzea
5. 6. - 30. 6.
8. 7. - 31. 8.
4. 9. - 30. 9.
20. 11. - 26. 12.

Daniel Schroll (vernisáž 4. 6.) - termín výstavy byl přesunut
na 1.10. – 8. 11.
Josef Synek a Lubomír Pešek (vernisáž 7. 7.)
Eva Wernerová-Malkovská (vernisáž 3. 9.)
Pohádkové Vánoce (vernisáž 19. 11.) - výstava po několika
dnech uzavřena (covid-19), natočena a prezentována online

Výstavy hradní nádvoří:
duben - říjen
Rekonstrukce expozic hradu v obrazech
(rostoucí venkovní výstava)
Akce:
18. 5.
4. - 6. 12.

Den otevřených dveří
Adventní trhy pod Rumpálem - akce zrušena (covid-19)

Vodní mlýn Hoslovice:
4. 4.
Hody, hody doprovody - akce zrušena (covid-19)
2. 5.
Stavění máje - akce zrušena (covid-19)
18. 5.
Den otevřených dveří
23. 5.
Domácnost paní mlynářky - akce přesunuta na termín 5. 9.
(covid-19)
20. 6.
Pec nám (ne)spadla - akce přesunuta na termín 25. 7.
(covid-19)
11. 7.
Dětský den
15. 8.
Dožínky
19. 9.
Den zpracování dřeva
17. 10.
Podzim vchází do dveří - akce zrušena (covid-19)
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Výstava Pohádkové Vánoce
Radka Straková

Poslední akcí, která uzavírala rok 2020, se stala výstava Pohádkové
Vánoce. Konala se v prostorách černé kuchyně v termínu od 20. listopadu do
26. prosince. Přibližovala významné zvyky a tradice udržované o vánočním
čase s pohádkovým doprovodem. Výstava byla rozdělena na tři části. První
část se věnovala zvykům, pohádkám či příběhům, jež si lidé vyprávěli při
dlouhých zimních večerech a tajemným postavám, které obcházely o adventu stavení. To vše bylo doprovázené vánoční ilustrací, kterou vytvořila muzejní
grafička Miroslava Hadová.
Druhá část byla určena pro rukodělné dílničky s perníkovou chaloupkou, kde děti dotvářely chaloupku vybarvenými papírovými perníčky. Poslední
a velice oblíbenou částí byly vánoční stromečky s výzdobou od mateřských
a základních škol nebo domovů pro seniory.
Bohužel tato výstava byla zasažena opatřením proti koronaviru. Pro
veřejnost byla otevřena jen krátce, proto byla prezentována i virtuálně na
sociálních sítích.
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Sociální sítě

Mgr. Lucie Kupcová
V roce 2020 oddělení programu a propagace připravilo nespočet
edukačních programů a tvořivých dílen k výstavám a akcím muzea. Programy
se měly konat v prostorách černé kuchyně, v mateřských školách či na mlýně v Hoslovicích. Bohužel z důvodu epidemiologické situace jsme většinu
programů museli zrušit. Rozhodli jsme se proto veškerou edukační aktivitu
přenést na sociální sítě a webové stránky muzea. Vedle tradičních příspěvků
jako jsou novinky, pozvánky, aktuality ze života v muzeu, pokračování rekonstrukce apod. jsme začali pravidelně zařazovat i edukační videa, nápady na
tvoření, zajímavé články, kvízy, hádanky. Na webových stránkách jsme navíc
zřídili speciální podstránku „Jedeme on-line“, kam jsme pravidelně zařazovali
všechny výše zmíněné edukační příspěvky.
Celkem bylo uveřejněno:
• 196 příspěvků na facebooku
• 38 videí na facebooku a youtubovém kanálu
• 131 příspěvků na instagramu
• 174 stories na facebooku a instagramu
• 13 příspěvků na twitteru
• 1 příspěvek na IGTV
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Webové stránky muzea

Podíl návštěvníků webu podle pohlaví.

Mgr. Lucie Kupcová

Pohlaví

V rámci rekonstrukce strakonického hradu a muzejních expozic se
muzeum rozhodlo zrekonstruovat rovněž webové stránky. Koncem roku
2020 jsme začali s výběrem dodavatele. Samotná tvorba nového webu pak
následuje. Pro srovnání, které bude možné učinit v následujících letech, jsme
se už nyní rozhodli zveřejnit základní statistiku návštěvnosti dosavadních
webových stránek www.muzeum-st.cz v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
Celkem zobrazení stránek
Lidé, kteří učinili alespoň 1 návštěvu
Lidé, kteří navštívili poprvé
Aktivní návštěvy = lidé, kteří si prohlíželi podrobněji
Průměrně za 1 návštěvu prohlédli
Průměrně strávený čas na stránkách

90 372 osob
19 122
18 896
26 775
3,38 stránky
1,54 minut

Nejvíce návštěv v období
TOP měsíce
Průměr návštěv za 7 dní
Průměr návštěv za 14 dní
Průměr návštěv za měsíc

červen - říjen
červenec, srpen
229
498
1 089

46%
54%

mu i

eny

Podíl nových a stálých návštěvníků webových stránek.

16%
54%
84%

nový

vracející se

Podíl návštěvníků podle věkových kategorií.

40,00%
35,50%

35,00%
30,00%

0,275

25,00%
20,00%

0,155

15,00%

0,125

10,00%

0,055

5,00%
0,00%

30

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

0,055

65+
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Edukační činnost
Mgr. Kateřina Prokopcová

V roce 2020 muzeum plánovalo řadu edukačních programů a tvořivých dílen pro děti ze základních a mateřských škol. Všechny tyto činnosti
jsme však museli zrušit z důvodu epidemiologické situace.
Ještě před nástupem pandemie jsme pokračovali v předškolní akademii pod názvem „Dobrodružné výpravy do hlubin strakonického hradu“.
Vzhledem k tomu, že je muzeum stále v rekonstrukci, probíhala naše setkání
přímo v mateřských školách. Tato edukační forma výuky umožnila načerpání
velkého množství informací neobvyklou formou a v relativně krátkém čase.
Vždy jsme se s dětmi vraceli do historie Strakonic prostřednictvím známých
postav. Byli to například Švanda dudák a jeho kouzelné dudy či Spejbl a Hurvínek. S archeologií jsme se dostali dokonce až do pravěku.
V březnu jsme přichystali tvořivé dílny k velikonoční výstavě „Voláme jaro“. Pro děti jsme měli připravenou výrobu ptáčků z vlny. Tuto tvořivou
dílnu však stihly navštívit pouze dvě skupiny dětí, poté následovalo uzavření
škol a školek.
Protože nebylo jasné, jak dlouho mimořádná situace potrvá, rozhodli jsme se, že využijeme sociální sítě a začneme pracovat on-line. Pro
děti jsme připravovali zajímavé kvízy, hádanky a zejména tvořivé dílny s tématikou, která souvisí s naším muzeem. S kolegyněmi z oddělení programu
a propagace jsme během celého roku natočily mnoho videí s tvůrčí činností.
Při částečném uvolnění protiepidemických opatření jsme v létě ve mlýně
v Hoslovicích připravili hru pro děti s názvem „Bojovka pana mlynáře“. Cílem
bylo navštívit všechna stanoviště vyznačená v mapě hrací karty a zapsat
správné odpovědi na deset záludných otázek. Nápovědu na otázky mohli
účastníci vždy hledat u samotného pana mlynáře. Tuto hru si s dětmi zahráli
rovněž dospělí.
V rámci chystané adventní výstavy, tentokrát na téma „Pohádkové
Vánoce“, jsme připravovali další tvořivou dílnu, kde si děti mohly vyrobit dárečky pro rodiče. Ani tentokrát se však dílny z výše uvedených důvodů nemohly uskutečnit.
Celkem v roce 2020 navštívilo všechny připravené programy
426 dětí.
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Velkoformátová tiskárna muzea
Miroslava Hadová

Muzeum koncem roku 2019 společně s velkoformátovou tiskárnou
ValueJet 1324 X pořídilo i řezací plotr GCC Expert II 52 LX. V průběhu následujících měsíců se zaměstnanci muzea naučili obě zařízení obsluhovat
a mohlo se tak přistoupit k jejich pravidelnému využívání.
Záměrem bylo tisknout co nejvíce velkoformátových tiskovin (plakáty, bannery, panely na výstavy, roll-upy) stejně jako samolepek včetně jejich následného vyříznutí pomocí plotru. Uvedená technika zaměstnancům
muzea velmi usnadnila práci. I v případě potřeby tisku větších formátů nebo
nejrůznějších polepů lze totiž vše pořídit přímo na místě. Navíc se znovuotevřením muzea budou tiskárna i plotr ještě více využívány.
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ODDĚLENÍ
PROVOZU
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Činnost provozního oddělení
Zdeněk Peterka

Rok 2020 jsme začali velkým úklidem skladovacích prostor. Nový
nátěr dostala venkovní panelová výstava a ve spolupráci s odborným oddělením jsme vylepšili část depozitářů montáží nových regálů pro uložení
sbírkových předmětů. Velké úsilí jsme věnovali spolupráci s elektrofirmou při
úpravách rozvodů a jističů v nových expozicích.
Krátká doba letního rozvolnění protiepidemických opatření nám
poskytla prostor pro rozvoz propagačních materiálů. Vypomáhali jsme rovněž při akcích, které byly přeloženy z jarních termínů.
V září jsme do našich řad přivítali novou úklidovou pracovnici, před
kterou stál těžký úkol - vše dokonale vyčistit po stavebnících opouštějících
zrekonstruované prostory.
Závěr roku s postupným přebíráním dokončených expozic a navážením mobiliáře pro nás znamenal zkoušku fyzické výdrže. Poděkování proto
patří všem kolegům za příkladnou pomoc při náročné fázi rekonstrukce, která pokračuje i v roce 2021.
V muzeu se stejně jako v minulých letech konala školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Revizí prošly veškeré hasicí přístroje, zabezpečovací systém a systém protipožární ochrany.
Nelze opomenout ani další část oddělení: pravidelná kontrola,
servis a spolehlivý řidič jsou zárukou bezproblémového provozu značně
vytížených muzejních automobilů. To ostatně platí i pro jiné činnosti, které
přispívají k lepšímu pracovnímu prostředí všech zaměstnanců muzea.

38

ODDĚLENÍ
HOSLOVICE
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Akce v hoslovickém mlýně
Zuzana Pekárková

V roce 2020 muzeum pro veřejnost připravilo celkem devět řemeslných akcí. Bohužel hned první akce Hody, hody doprovody (plánovaný termín 4. dubna) byla z důvodu nařízení vlády zrušená. Epidemiologická situace nedovolila ani konání květnového programu Domácnost paní mlynářky.
Konat se nemohla rovněž poslední akce sezóny na mlýně Podzim vchází do
dveří.
18. 5. Den otevřených dveří
Tato akce byla součástí Mezinárodního dne muzeí. Návštěvníci měli
vstup do areálu mlýna zdarma.
11. 7. Dětský den
Opožděné zahájení sezóny bylo mimo jiné i v režii Armády ČR a Policie ČR. Děti se mohly posadit do policejního auta či nahlédnout do maskovacího stanu. Kynologové předvedli náročný výcvik psů. Nejmenší návštěvníci
se podívali na pohádku v podání divadélka BODI Jaroměř, nebo si nechali
namalovat pěkný obrázek na obličej.
25. 7. Pec nám (ne)spadla
Nově zařazeno. Při tradiční řemeslné akci, doplněné stánkovým prodejem, zahrál a zatančil soubor Bystřina ze Zlivi. Chléb a housky upekl známý
pekař pan Sobotovič.
15. 8. Dožínky
Vyzkoušet si, jak se na vesnici sklízelo obilí, jak se vázaly snopy a povřísla, nebo výrobu hrábí, to vše mohli návštěvníci další tradiční akce Dožínky. Venkovská chasa předala panu mlynáři a paní mlynářce dožínkový věnec.
K tanci jim zahrála Mladá dudácká muzika a Prácheňáček. V původní peci se
pekl domácí chléb.
5. 9. Domácnost paní mlynářky
Další mimořádně zařazená akce. Světnici provoněly povidlové buchty, zelňáky i domácí chléb. Svým vystoupením tentokrát přítomné potěšil
soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Děti si vyrobily domácí mýdlo, zatímco
dospělí mohli vyzkoušet, jak se pralo na valše a bělilo na sluníčku.
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19. 9. Den zpracování dřeva
K vidění byly tento den v Hoslovicích nejrůznější pily, sekery či hoblíky. Na akci se také představilo několik dřevosochařů.
V roce 2020 se v areálu hoslovického mlýna konalo pět řemeslných
akcí, na které přišlo celkem 2 551 návštěvníků.
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Zajímavosti ze mlýna
Jaroslav Janout

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme areál hoslovického mlýna
tentokrát otevírali až v květnu. Ještě předtím bylo potřeba prohlédnout střechy a doplnit chybějící došky na stodole a chlévě.
Po třinácti sezónách provozu bylo nezbytné mlýn rovněž vybílit. Podařilo se sehnat zbytky šmolky, která se do vápna dříve přidávala, takže nátěr
získal světle modrý odstín. Vybílena byla i kancelář vedoucího. Předělával se
elektronický zabezpečovací a požární systém. Vyrobili jsme i nový stůl pro
potřeby návštěvníků, který stojí na dvoře.
Každoroční nutností je oprava oplocení okolo mlýnského areálu
a vyčistění náhonu a stružek na odtok vody za stodolou.
V současnosti vrcholí kůrovcová kalamita a dřevo na topení je tedy
levné. Rozhodli jsme se proto udělat si zásobu paliva na další roky. Nechali
jsme přivézt čtyři fůry, které jsme připravili k topení ve správní budově i na
zátop v mlýnské peci.

43

Pokračovalo rovněž konzervování strojů pod přístřeškem. V roce
2020 se nám podařilo díky dárcům sbírku rozšířit. Z Vlachova Březí jsme zakoupili řezačku na píci a čerta na vyorávání brambor po panu Josefu Škopkovi. Z Nihošovic od bratrů Machových jsme darem dostali koňský valník na
gumových kolech, koňskou sekačku na trávu a val na rozmělňování hrud
před setím. Stroje daroval pan Václav Kotal z Tábora.
V červenci nám darovala paní Doskočilová z Českých Budějovic dědictví po paní Merklíkové z Hrádku u Sušice. Byly to proutěné košíky, klasická
nůška, loubková nůška a keramické nádobí. Zajímavý je zejména kotel na výrobu povidel, dřevěná konvička na mléko, porcelánové umyvadlo a dřevěná
cejchovaná měřice z doby Rakouska-Uherska.
Také v roce 2020 jsme v mlýně přivítali zvířecí přírůstky. Narodila se
dvě jehňata a tři kůzlata. I v nelehké době různých hygienických omezení se
v areálu mlýna konaly dvě svatby.
Na podzim jsme podle plánu přistoupili k opravám doškové střechy
na stodole a chlévě. Pro nedostatek došků se však mohla opravit jen silně
poškozená místa. Práci provedl František Pavlica z Hroznové Lhoty, který má
pro opravu památkových objektů oprávnění.

ODDĚLENÍ ODBORNÝCH
PRACOVNÍKŮ
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Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkou
František Lukeš

V roce 2020 pracovníci Muzea středního Pootaví Strakonice v souladu s plánem inventarizace sbírky provedli inventuru podsbírky militárií
a podsbírky fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková
média (sbírkové) – sbírkové předměty s inventárními čísly F 5001 – dokončení. Inventarizováno bylo celkem 1248 sbírkových předmětů.
V muzeu bylo od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 zapsáno
75 nových přírůstkových čísel. Ke dni 31. 12. 2020 bylo evidováno
30 106 sbírkových předmětů.
Obohaceny byly následující podsbírky MSP:
- historická
- výtvarného umění
- archeologická
Nejvíce byla rozšířena podsbírka historická (67 sbírkových předmětů). Jedná se zejména o přírůstky v oblasti hudebních nástrojů, keramiky, kuchyňských potřeb, novějších dějin, oděvů, průmyslu. Dále byly
rozšířeny podsbírky výtvarného umění (6 sbírkových předmětů); archeologická (2 sbírkové předměty). Největší počet sbírkových předmětů
byl získán sběry pracovníků Muzea středního Pootaví Strakonice (35 sbírkových předmětů). Další sbírkové předměty byly získány koupí (27 sbírkových předmětů), dary (6 sbírkových předmětů), zhotovením (5 sbírkových
předmětů), nálezem (1 sbírkový předmět) a převodem z doprovodné dokumentace (1 sbírkový předmět).
Mezi nejvýznamnější přírůstky získané v roce 2020 patří historické
malované trámy. Trámy byly odkryty při rekonstrukci objektu hradu, pocházejí ze středověku a byly zařazeny do podsbírky archeologické. Podsbírka
archeologická byla dále obohacena o bronzový závěsek z opasku, který pochází z mladší doby železné.
V souvislosti s přípravou nové expozice muzea byly do sbírky
získány předměty, které se týkají historie České zbrojovky, Fezka a maltézského řádu. Jedná se například o tyto předměty: obraz - kopie ikony
Panny Marie z Philermosu, replika gotických šatů pro šlechtičnu, repliky
zbraní z 15. a 16. století, přilba motocyklová, s níž soutěžil Vlastimil Válek,
předměty Jiřího Koštíře, cedule plechová s logem ČZ, originální cedule z 30. let –
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ČZ MOTOCYKL ZBROJOVKA STRAKONICE, motocykl ČZ 125 b – prospekt
v němčině, fez, štoček malý, matrice kovová pro výrobu předkreslovacích šablon, štoček na vnitřní stranu dýnku fezu, šablona předkreslovací na dýnek
fezu z vnější strany, matrice kovová pro výrobu předkreslovacích šablon tvar
piškot.
Pro fond hudebních nástrojů byly získány: starší basový smyčec,
dechové dudy z Malty, uillen pipes (irské loketní dudy), starší pětiřadá knoflíková harmonika, klarinet B, klarinet Es, housle se smyčcem, moravské gajdy,
dmýchací dudy, kopie středověkých dud s medvědí hlavičkou.
Podsbírka výtvarného umění byla dále obohacena o tyto předměty:
obraz - Vojtěch Říhánek: Sudoměř, obraz - Vojtěch Říhánek: Zima na Otavě,
obraz - Ludvík Kuba: Dudák, obraz - Jarko Dvořák Šumavský: Zimní krajina,
keramické figurky od Mojmíra Viziny.
Darem do sbírky muzea v roce 2020 přispěli:
Valentin Horba
Jan Hovorka
Marie Kotlíková
Irena Novotná
Petr Škotko
Péče o sbírkové předměty a práce v depozitářích
ARCHEOLOGIE
V depozitáři archeologie byl umístěn nový regál pro uložení doprovodné dokumentace a byla konzervována další část sbírky Bedřicha Dubského.
FOTOGRAFIE A POHLEDNICE
V depozitáři fotografií a pohlednic pokračovalo ukládání fotografií
a pohlednic do archivních obálek z PH neutrálního papíru a prokládání nekyselým papírem. V roce 2020 byla uspořádána velká část fotografií a dokončeno proložení pohlednic.
HUDEBNÍ NÁSTROJE
Součástí historické podsbírky je početná kolekce hudebních nástrojů, která obsahuje více než 160 kompletních hudebních nástrojů a několik
desítek jejich částí. Většinu z nich tvoří dudy, i když lze nalézt i další nástroje. Muzeum středního Pootaví Strakonice má největší dudáckou sbírku ve
střední Evropě, kterou se snaží koncepčně dále rozšiřovat. Všechny nástroje
jsou umístěné v samostatné místnosti, kde správce fondu pravidelně zjišťuje
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teplotu a vlhkost vzduchu, aby sbírkové předměty nebyly vystaveny nevhodným podmínkám. Nástroje jsou uloženy na regálech v prostorných papírových krabicích, probalené nekyselým papírem. Protože dudy jsou vyrobené
i z organických materiálů, provádí se kontrola, zda se v depozitáři nevyskytují škůdci. Navíc jsou v depozitáři umístěny i kuličky proti molům. Hudební
nástroje, které nejsou v dobrém technickém stavu, postupně dává správce
fondu restaurovat u profesionálů. Drobnější konzervátorské zásahy, jako
např. vyčištění dřevěných či kovových částí nástrojů, provádí konzervátorka
muzea. Většina hudebních nástrojů bude vystavena v připravované dudácké
expozici MSP.
LOUTKY

V roce 2020 pokračovalo restaurování vybraných sbírkových předmětů (součásti loutkového divadla, loutky Spejbla a Hurvínka), které bylo
úspěšně dokončeno. Výše uvedené předměty budou zpřístupněny návštěvníkům po znovuotevření muzea v rámci nové expozice loutek a loutkového
divadla. Byl zakoupen vhodný obalový materiál, do kterého jsou v depozitáři postupně ukládány jednotlivé předměty. Také měření hodnot teploty
a vlhkosti se v depozitáři zlepšilo, zejména díky centrálnímu monitorovacímu
systému. Předměty jsou díky tomu uloženy v lepším prostředí.

PÍSEMNOSTI A TISKY
Skříň, ve které jsou uloženy písemnosti a tisky, byla přestěhována
do depozitáře nábytku pod jednoho správce. Místnost, ve které byla skříň
doposud umístěna, byla uvolněná pro soubor předmětů od hraběte Paara,
velkopřevora maltézského řádu.
SUTERÉN
V depozitáři suterén byly instalovány dva regály pro ukládání předmětů.
BADATELNA
V místnosti, kde se nachází badatelna a fotoateliér, byla na míru
vyrobená kuchyňka pro pracovníky muzea a badatele. Součástí kuchyňky
je základní nádobí, příbory a spotřebiče – mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice a malá lednička.
Na jaře a na podzim proběhla v budově depozitářů a v prostorách
vodního mlýna Hoslovice deratizace a dezinsekce veškerých prostor firmou
Profi-DERA s. r. o. z Písku.

NÁBYTEK
V roce 2020 byl celý depozitář nábytku kompletně přeorganizován.
Do jednotlivých místností byly na míru vytvořeny regály, na které byly podle
čísel uloženy křesílka, skříňky, židle a jiné menší a lehčí předměty. Na velké
kusy – skříně byly vytvořeny pojezdy na kolečkách, aby bylo možné s nimi
lépe manipulovat. Tyto skříně byly seřazeny pod regál s židlemi. Předměty
jsou poskládány podél zdí a uprostřed tak vznikl velký manipulační prostor.
Byla zahájena i fotodokumentace nábytku. Jednotlivé kusy nábytku byly
opatřeny novou papírovou cedulkou s evidenčním číslem předmětu.
ODĚVY, ODĚVNÍ DOPLŇKY A TEXTIL
V depozitáři oděvů, oděvních doplňků a textilu byla instalována
nová konstrukce na zavěšení větších kusů a police pro uložení bot. Byly pořízeny nové krabice na sbírkové předměty a obaly na šaty. Pro čištění předmětů doprovodné dokumentace byla pořízena pračka. Sbírkové předměty
zapsané do konce roku 2017 byly zkatalogizovány (přiděleno inventární číslo) a byly vyfotografovány. Muzeum středního Pootaví Strakonice získalo do
sbírek zajímavé předměty jako estonský či italský lidový kroj. Cenný dar ve
formě starých vzorníků a barevnic obdrželo muzeum od podniku Strakonice
Fabrics, s. r. o., který působí v bývalém Fezku Strakonice.
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Muzejní knihovna
Ludmila Vilánková

Do muzejní knihovny přibylo v roce 2020 asi 70 nových titulů odborných publikací. Jedná se většinou o tituly regionálního charakteru a publikace, které muzejníkům napomáhají při budování nových expozic. To znamená knihy, periodika, studentské práce věnované maltézskému řádu,
dudám a dudáctví, textilní výrobě, motocyklům, motocyklovým jezdcům
a lidem patřícím k motocyklovému sportu, publikace o loutkách a loutkářích, tituly etnografického charakteru. Knihy jsou hojně využívány při práci
v muzeu samotném i při zodpovídání badatelských dotazů.
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Historické fotografie a pohlednice
Ludmila Vilánková

zornost.

Fondu pohlednic a fotografií byla v roce 2020 věnována velká po-

Na začátku roku proběhla závěrečná část inventarizace fondu fotografií. Následovalo skenování nově získaných snímků v počtu více než
400 kusů.
Muzeu se podařilo získat soubor skleněných negativů v počtu
cca 2500 ks. Negativy obsahují dobové snímky a jsou ze Strakonic a blízkého
okolí. Velká část negativů byly v průběhu roku naskenovány.
Pohlednice i fotografie byly dosud uloženy v depozitáři, kde je hlídána vlhkost i teplota. Mobiliář v depozitáři je rovněž odpovídající. Samotné
uložení a uspořádání však vyhovující nebylo, protože jednotlivé fotografie
byly v šanonech a deskách z PVC. Z hlediska ochrany i z hlediska práce s fondem, to znamená především vyhledávání, nebylo toto uložení
vhodné. Zakoupili jsme proto od specializované firmy prokládací archy z nekyselého papíru a archivní fotoobálky z PH neutrálního průsvitného papíru.
Archy jsme nařezali na odpovídající velikosti a během roku 2020
byly proloženy všechny pohlednice z muzejního sbírkového fondu a uspořádány vzestupně podle inventárních čísel.
Naskenovali jsme také nově zakoupený soubor cca 500 pohlednic
od soukromého sběratele.
Práce s fondem fotografií je složitější, protože snímky jsou velice
rozdílných formátů. Většinu je možné uložit do fotoobálek, některé soubory
jsou ukládány do archivních krabic odpovídající velikosti a prokládány papírem. Velkoformátové fotografie jsou uloženy zvlášť a jejich uspořádání budeme řešit na závěr práce s fondem. V uplynulém roce byly nově uloženy téměř
tři čtvrtiny fondu fotografií.
Nové uspořádání a uložení fotografií se už mnohokrát osvědčilo při
vyhledávání konkrétních snímků pro badatele. Badatelských dotazů týkajících se fondu pohlednic a hlavně fotografií v uplynulém roce přibylo. Hodně
badatelů mělo pravděpodobně více času především na genealogii a na zpracování a vydávání různých odborných publikaci.
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Archeologické činnosti
Mgr. Vlastimil Král

Archeologické oddělení Muzea středního Pootaví Strakonice v roce
2020 provedlo celkem 150 terénních akcí. Jednalo se převážně o dohledy
při pokládce inženýrských sítí a stavby nových rodinných domů. Ze zajímavějších akcí můžeme jmenovat rekonstrukci hradu a kostela sv. Prokopa ve
Strakonicích.
Stavební práce a úpravy zde vedly k několika novým zjištěním. Nejzajímavějším nálezem bylo odkrytí narušeného středověkého pohřebiště
v místě schodiště a vstupu do kostela ze severní strany. Toto pohřebiště bylo
v minulosti narušeno stavebními úpravami a nalezené kosterní pozůstatky
nebyly odkryty v nedotčených pozicích, ale v násypových vrstvách vzniklých
stavební činností. Kosti byly pietně opět uloženy v místě nálezu.
V roce 2020 proběhla další část konzervátorsko-restaurátorského
zásahu na nejcennější části souboru celých keramických nádob archeologické sbírky Muzea středního Pootaví. Základ tohoto souboru 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. Cílem je zachování výjimečného souboru budoucím
generacím v takové kvalitě, aby bylo umožněno prezentování veřejnosti v
co nejpřesnější podobě. Konzervaci provedla paní Leona Töröková z Jihočeského muzea. Část restaurovaných nádob je k vidění v nové expozici archeologie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Konzervace bude
pokračovat i v roce 2021.
Během roku se (i přes částečné omezení způsobené nemocí
covid -19) povedlo uspořádat několik akcí ve spolupráci s amatérskými zájemci o archeologii. Byly provedeny detektorové průzkumy na
orbou narušovaných lokalitách Přešťovice a v okolí hradiště Libětice.
Na závěr je třeba zmínit publikační činnost. V letech 2016 až 2018
proběhla studentská praxe - archeologický výzkum hradiště u Katovic. Na
průzkumu spolupracovali pracovníci Katedry archeologie v Plzni a Muzea
středního Pootaví ve Strakonicích. Archeologický výzkum se zde uskutečnil
po 70 letech a navazuje na průzkumy Bedřicha Dubského. Během výzkumu
se podařilo odhalit stopy osídlení ve formě štípaných kamenných nástrojů
starých více jak 7500 let, které dokládají využití zkoumané lokality lovci
a sběrači ve střední době kamenné. Dále byly objeveny blíže neznámé
lidské aktivity z mladšího období pravěku, na což poukazuje několik zlomků
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z keramických nádob. Nejintenzivnější osídlení Kněží hory je poté známo
z období raného středověku, kdy jižní Čechy osídlili první Slované. Dále byly
objeveny stopy po stálém osídlení ve formě zbytků po kamenné konstrukci
hradby a zahloubené objekty ukazující na zbytky vnitřní zástavby hradiště.
Ze zbytků kamenné destrukce je například možné říci, že hradba byla složena z čelní kamenné konstrukce z nasucho skládaných kamenů, na kterou byl
nasypán hliněný val a postavena dřevěná palisáda.
A právě všechny nově učiněné poznatky zjištěné během výzkumu
jsou shrnuty v nedávno vydané publikaci.
Kněží hora u Katovic: Pravěké a raně středověké hradiště a výšinné
sídliště v jižních Čechách (Menšík, P. a kol. 2020).
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Etnografie

Mgr. Irena Novotná

V roce 2020 bylo plánováno pokračovat v terénní dokumentaci
výročních tradic a zvyků našeho regionu. Počátkem roku se ještě podařilo
zdokumentovat tříkrálovou sbírku v Katovicích a masopustní obchůzky hned
v několika obcích na Blatensku. Do chystaného mapování výročních tradic
však zásadně zasáhla covidová pandemie a s ní spojená nejrůznější omezení
a nařízení. To znamenalo i přerušení různých tradičních akcí, např. velikonočního řehtání, pálení čarodějnic, společného stavění májů, slavnostních dožínek, konopické, ale i různých adventních a vánočních zvyků či veřejných
vystoupení folklorních souborů. Do této skupiny určitě patří rovněž zrušení
XXIV. mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, který se strakonické muzeum snaží průběžně dokumentovat.
Pozornost jsme tudíž zaměřili hlavně na pokračující práce na projektu IROP a přípravě nové rozsáhlé dudácké expozice, jež bude mít tři hlavní
části. Bude se dělit na nástroje historické, na současné světové dudáctví
a největší část bude věnována českým dudáckým tradicím, především regionálním.
V rámci projektu IROP se v roce 2020 uskutečnil nákup několika zajímavých dud do muzejních sbírek. I tyto nástroje se stanou součástí chystané dudácké expozice ve strakonickém hradě. Z českého prostředí se jedná
o dmýchací dudy Es dur z domažlické dílny Stanislava Konradyho. V muzejních sbírkách už máme nástroj, který v 50. letech 20. století vyrobil jeho otec
Jakub, takže návštěvník bude mít zajímavé srovnání.
Muzejní kolekci tzv. historických dud obohatil v roce 2020 dudař
Zdeněk Seidl. Zhotovil rekonstrukci dechových dud dle vyobrazení ve středověkém rukopise z 1. čtvrtiny 14. století the Maastricht Hours z nizozemského Liege. Ve společném vývodu v podobě medvědí hlavičky je upevněna
nejen melodická píšťala, ale také dva borduny. Nástroj je laděn v C a dřevěné
části jsou vysoustružené z třešňového dřeva.
Ze zahraniční produkce byly v rámci projektu IROP pořízeny trojhlasé maďarské dechové dudy zvané duda, pěkně řemeslně zpracované,
vylévané cínem. Dále se muzeu podařilo získat irské loketní dudy (uilleann
pipes). Jedná se o technicky velmi složitý a propracovaný nástroj dodnes používaný v irské tradiční hudbě. Nástroj obsahuje kromě dmýchacího a zásobního měchu melodickou píšťalu - chanter, tři bordunové píšťaly drony laděné v oktávách D a v plné verzi také regulátory - tři další doprovodné píšťaly
opatřené klapkami. Ty znějí jen při otevření klapek, což se provádí zápěstím
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pravé ruky, předloktím nebo prsty. Regulátory i drony jsou rozlišeny podle výšky tónu na basový, tenorový a sopránový. Každý může hrát několik
různých tónů a dohromady tvoří akordický doprovod ke hlavní melodii hrané na melodické píšťale. Mají i široký tónový rozsah. Hrají dvě oktávy včetně
půltónů, takže se mohou uplatnit v různých hudebních žánrech. Perličkou je,
že nástroj vyrobil Čech Marek Zienert, který se irské tradiční hudbě dlouhodobě věnuje.
Mimo IROP muzeum do svých sbírek pořídilo moravské gajdy od
zručného dudaře Petra Čípa. Přestože na první pohled se podobají klasickým
českým dudám, konstrukčně lze najít několik odlišností. Asi nejvíce patrná
je značná délka huku (basové píšťaly). Huk hraje o dvě oktávy níže než základní tón melodické píšťaly a při hře visí dozadu přes rameno hráče. Rohové
korpusy jsou ukončeny tepanými plechovými nástavci s víčky. U českých dud
se délka huku zkracuje prostřednictvím tzv. krátiče. Podobně jako u českých
dud se i na moravské gajdy hraje uzavřeným prstokladem.
Protože v nové expozici dudáctví bude umístěna také vitrína, která
představí i dnes oblíbenou tzv. velkou selskou muziku, bylo zapotřebí zajistit chybějící hudební instrumenty do této nástrojové sestavy. To se v roce
2020 podařilo a k již připraveným dvojím dudám, kontrabasu a houslím přibyly v roce 2020 ještě jedny housle se smyčcem, basový smyčec
a dva klarinety v ladění Es a B.
Jako raritu, která určitě bude divácky atraktivní, můžeme zmínit
dudy zaq z Malty. Jedná se o dvouhlasé dechové dudy, které vytvořil Francesco Sultana z maltského města Rabat. Zajímavé je, že u nástroje je vyčiněná kozí kůže otočená hřbetem dolů a pentlemi ozdobené „nožky“ trčí při hře
směrem vzhůru. V jedné z nich je vložena dechová trubice, kterou se dudy
nafukují. Nástroj má i svůj příběh. F. Sultana na něj hrál nejen s maltskou
filharmonií, ale také britské královně Alžbětě II., která v roce 2015 Maltu navštívila.
Vždy nás potěší, když lidé věnují do muzea nějakou zajímavou věc,
k níž mají zpravidla i osobní vztah. Co se týká hudebních nástrojů, tak v roce
2020 věnoval darem do muzejní sbírky Petr Škotko knoflíkovou harmoniku.
Hrával na ni jeho otec Teodor Škotko z Katovic. Harmonika pravděpodobně
pochází z období mezi světovými válkami. Za dar panu Škotkovi děkujeme.
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Konzervátorská dílna

Publikační činnost

Konzervátorská dílna se nachází v budově depozitářů MSP
v ulici Komenského 146, Strakonice. Konzervací předmětů je pověřena Mgr. Kateřina Šmídová, která má tuto činnost od 1. 7. 2017 v pracovní náplni. Dílčími konzervátorskými úkony mohou být pověřeni i Jaroslav Janout
a Miroslav Němec, zaměstnanci MSP Strakonice.
V období 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 v Muzeu středního Pootaví Strakonice vykonával praxi Šimon Chvosta. Její součástí byla i práce v konzervátorské dílně pod vedením Mgr. Kateřiny Šmídové.
V roce 2020 byly ošetřovány a čištěny předměty určené do chystané
nové muzejní expozice, předměty určené pro rubriku „předmět měsíce“ na
sociálních sítích, předměty určené k vystavení (krátkodobé výstavy), předměty nově získané či předměty, u kterých odklad zásahu může znamenat
jejich fyzický zánik.
Bylo konzervováno 11 sbírkových předmětů, 14 předmětů před
zapsáním do sbírek či do doprovodné dokumentace, dále soubor archeologických artefaktů, soubor maňásků a jejich oblečků, soubor maškar, které
jsou umístěny v expozici ve vodním mlýně v Hoslovicích či soubor lékařského náčiní z 1. světové války. Celkem tedy bylo konzervováno 29 předmětů
(soubory jsou počítány jako 1 kus). Mimo zmíněné soubory se konzervovaly
např. dudy, měchy k dudám, pedál ČZ, truhly, dubová postel, loutky, medaile
či plakety.
Externě bylo v roce 2020 zrestaurováno 30 předmětů. Všechny tyto
předměty by měly být součástí nové expozice. Jsou to např. cechovní korouhve, obrazy, plastiky, soubory keramických nádob, soubory čepců, divadelní kulisy, staré tisky, klarinety, dudy, housle, závodní motorkářský oděv,
motocykl či žakárový stav.

Koncem roku 2017 vydalo Muzeum středního Pootaví Strakonice
brožuru Kněží hora u Katovic. Šlo o 1. svazek nově vzniklé edice Muzejní kaleidoskop. V dalších dvou letech jsme vydali Strakonice a srpen 1968, Dudy
ze sbírky Jeroena de Groota, Strakonicko za 1. světové války a Hradiště na
Strakonicku. V roce 2020 jsme plánovali vydat publikace Karel Bubla – zakladatel JČZ a Dudy a dudáctví ve sbírkách MSP Strakonice (u příležitosti konání
Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích). Publikace byly připravené, ale z důvodu uzavření muzea, zrušení dudáckého festivalu a stále se
zhoršující epidemiologické situaci k vydání nedošlo.
Muzeum tak v roce 2020 vydalo pouze Výroční zprávu za rok 2019.

Mgr. Kateřina Šmídová
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Ludmila Vilánková

59

Dokumentátorská činnost
Mgr. Robert Malota

Práce muzejního dokumentátora se v roce 2020 zaměřila na
připravované otevření nových expozic. Nechyběly však ani tradiční
činnosti, jako je pořizování videozáznamů a fotografií z různých akcí,
jejich další zpracování i archivace.
V souvislosti s rekonstrukcí prostor muzea pokračovalo pořizování filmových záznamů a fotografií pro chystaný časosběrný
dokument o rozsáhlém projektu. Tento materiál byl průběžně využíván i pro jiné účely, například k prezentaci v tisku a v televizi, na
sociálních sítích muzea či jako doplněk k monitorovacím zprávám.
Příprava nových expozic v této fázi již vyžadovala velmi
úzkou spolupráci dokumentátora s jednotlivými kurátor y, grafikem i architekty. Bylo potřeba pořídit snímky například ze současné
textilní výroby ve Strakonicích, zajistit reprofoto obrazů k řádu maltézských rytířů, dokumentovat výstavní předměty v době před restaurováním i po něm. S ohledem na blížící se instalaci jednotlivých
předmětů zároveň začalo pořizování katalogových fotografií (především loutky, dudy a předměty, jež se vztahují k johanitům). Snímky
jsou uloženy v několika formátech a připraveny k publikování.
Samostatnou prací byl předvýběr řady archivních snímků na
panely v budoucích expozicích. V případě části, která se týká motocyklové výroby ČZ, to znamenalo posouzení stovek fotografií včetně
identifikace soutěžních jezdců.
Nezastavila se ani postupná práce na archivních filmových
záznamech. Další část z nich se podařilo sestříhat a připravit k využití v nových expozicích muzea. Navíc některé bylo potřeba doplnit
vlastním komentářem, který vychází z dobových zdrojů.
Během roku 2020 se podařilo dokončit rozsáhlý soubor fotografií pro chystanou odbornou publikaci PhDr. Milana Bubna, PhD.,
která se bude věnovat řádu maltézských rytířů. Ve spolupráci s historičkou PhDr. Markétou Kohoutovou to představovalo absolvování
řady cest po českých památkách, jejichž dějiny mají souvislost s působením řádu.
Ke specifickým činnostem patřila práce na př ípravě podk ladů pro animovaný film o spojitosti Strakonic a rodu Bavorů
s johanit y a řádem maltézských rytířů (blíže na jiném místě výroční zprávy). Totéž platí pro chystaný komiks, který zejména mladším
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návštěvníkům muzea netradiční formou přiblíží historické události,
jež provázely majitele strakonického panství Bavora při III. křížové
výpravě do Svaté země. Autorem kreseb je renomovaný komiksový
kreslíř Jiří Filípek.
Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na kvalitu práce
muzejního dokumentátora, je třeba ocenit možnost využití profesionální techniky. Ta byla ve sledovaném období rozšířena o dron
DJI Mavic 2 Zoom, jenž umožňuje z netradiční pesrpektivy pořizovat
unikátní filmové záběry a fotografie. Podmínkou pro legální používání dronu byla registrace a následně i úspěšné složení pilotních zkoušek.
Činnost muzejního dokumentátora se ani v roce 2020 neobešla bez spolupráce s ostatními zaměstnanci muzea a externisty. Všem patří velký dík. K nejaktivnějším spolupracovníkům patřil
pan Jaroslav Landsinger, který muzeu přispěl nejenom digitalizací
filmových záznamů, ale kromě jiného i cennými technickými radami
a vzpomínkami na společenský život ve Strakonicích druhé poloviny
minulého století.
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Animované filmy

PhDr. Markéta Kohoutová, Mgr. Robert Malota
Ve spolupráci s táborskou firmou Filmofon animation během
roku 2020 vznikal krátký film „Stavební vývoj strakonického hradu“.
Obsahuje graficky zpracovaný stavební vývoj hradu od druhé poloviny 12. století do dneška. Film začíná už ve dvanáctém století,
ačkoliv tehdy ještě žádná z dnešních staveb neexistovala. Díky archeologickému výzkumu však byly objeveny základy zděného objektu, interpretovaného jako sakrální stavba.
Součástí filmu je mluvený komentář k jednotlivým etapám.
Na přípravě podkladů se podíleli historička a dokumentátor muzea
Markéta Kohoutová a Robert Malota. Vlastní film pak vytvářeli pracovníci firmy Filmofon Aneta Vomlelová, Jan Míka a Lukáš Vodička.
Výsledkem je zhruba dvouminutový snímek, který pomocí 3D animace přibližuje vývoj strakonického hradu v jednotlivých etapách jeho
existence. Film budou moci zhlédnout návštěvníci nové expozice
strakonického hradu.
Ze stejné tvůrčí dílny je i další animovaný film pod názvem
„Kterak johanité do Čech přišli“. Bezmála šestiminutový snímek, jehož projekce bude součástí chystané expozice řádu maltézských
rytířů, zábavnou formou vysvětluje spojení rodu Bavorů (respektive
Strakonic) s johanitským řádem. Také tento film vznikl v rámci projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky
hrad Strakonice“. Z odborného hlediska se na jeho přípravě podíleli
pracovníci muzea Markéta Kohoutová a Martin Klecán (historici)
a Robert Malota (dokumentátor). Komentář k filmu namluvil herec
Josef Dvořák.
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Interaktivní maltézská karaka
Mgr. Martin Klecán

Důležitou součástí rodící se nové expozice Muzea středního
Pootaví Strakonice bude i okruh věnovaný řádu maltézských rytířů.
Dnes je hlavně církevní a charitativní organizací, prakticky se tedy vrátil k úplným kořenům. Nicméně v minulosti se jednalo i o řád vojenský
a jak ve Svaté zemi, tak ve Středomoří byl silou, se kterou se muselo
počítat.
Kvůli dlouholetému a důležitému působení řádu ve Středozemním moři se muzeum rozhodlo zařadit do expozice poměrně netradiční
prvek – dřevěnou vestavbu, která má simulovat podpalubí lodě, konkrétně karaky, a zprostředkovat tak návštěvníkům dojem z plavby. Karaka
oproti starší galéře už nespoléhala na vesla, ale na mohutné oplachtění.
Návštěvník si bude moci prohlédnout modely plavidel i jejich vyobrazení na reprodukcích dobových obrazů a oba typy lodí porovnat. Další
podstatný rozdíl mezi karakou a galérou, který se nedá přehlédnout,
bylo umístění dělové výzbroje. Galéra soustředila palebnou sílu na zádi
a přídi, boky chránila pouze děla malých ráží na otočných kloubech.
Oproti tomu karaka již měla děla umístěná v bočních střílnách, které
umožňovaly použití daleko většího počtu hlavní těžšího kalibru.
A právě taková střílna také bude součástí zmíněné vestavby.
Zbraň, jež do ní bude umístěna, není žádná replika, ale jedna z rarit
muzejních sbírek, která byla součástí i minulé expozice – dělová hlaveň
odlitá v Benátkách, patřící do výzbroje jedné z řádových lodí potopené
u Rhodu v roce 1522. Hlaveň dostane novou lafetu, jejíž podoba vychází z dobové dokumentace a poměrně překvapivě se liší od těch, které
jsme zvyklí vídat ve filmech. V podstatě se jedná o jednoduché nepohyblivé dřevěné lůžko pro hlaveň s velmi omezenou možností elevace.
Postupem času se konstrukce trochu změnila, myšlenka ale zůstala
v zásadě stejná: pro přesnou palbu námořního dělostřelectva byla důležitá správná pozice lodi a korekce děla samotného neměly až tak velký
význam, aby bylo třeba vymýšlet složitější systém, který to umožní, jako
u děl polních. Nehledě k tomu, že pro rozsáhlé manévrování nebyl ani
potřebný prostor.
Vedle děla návštěvník v podpalubí uvidí ještě další vybavení,
převážně navigační pomůcky. Modernímu oku se mohou zdát primitivní, avšak zkušení námořníci s nimi dokázali docílit působivě přesných
výsledků. Například olovnice na měření hloubky měla zespodu prohlu-
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beň, do níž se naneslo sádlo, na které se přichytil vzorek dna. Navigátor potom z naměřené hloubky a vzorku byl schopen určit polohu
lodi. S tím mu navíc pomáhala tzv. Jakubova hůl – v podstatě systém
pravítek posouvajících se po škále pro měření vzdálenosti těles viditelných na obloze.
V historii je mnoho témat, která jsou opředena nejrůznějšími
mýty a polopravdami, případně se do obecného povědomí dostala pouze v hrubých obrysech. Námořní praxe je jedním z nich, k čemuž samozřejmě přispívá i fakt, že Česká republika neproslula svou flotilou. Právě
proto tento interaktivní prvek může pomoci přiblížit a upřesnit další dějinný aspekt.
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Přednáškový cyklus muzea

Zrušeny byly tři plánované akce:

Mgr. Kateřina Šmídová

V roce 2020 pokračovalo muzeum s jarním a podzimním přednáškovým cyklem pro veřejnost. Vzhledem k pandemické situaci ale nakonec
nebyly uskutečněny všechny plánované akce. Celkem se konalo pouze
pět přednášek - tři na jaře a dvě na podzim. Jarní cyklus obsahoval tyto
přednášky:

O přednášky, které se z výše uvedených důvodů nemohly konat, návštěvníci nepřijdou. Až to situace dovolí, muzeum zveřejní nové termíny.
Výše uvedené akce muzea hostil přednáškový sál Šmidingerovy
knihovny ve Strakonicích, za jehož pronájem velmi děkujeme. Všechny přednášky jsou zachyceny na videozáznamu.
chačů.

Poslední přednáška se konala těsně před lockdownem, což se na návštěvnosti značně projevilo. Totéž ostatně platí i pro podzimní cyklus přednášek. Protiepidemická opatření (omezení shromažďování) vedla k tomu, že
zájemci o historii byli na jaře ochuzeni o dvě akce:

Celkem přednášky pro veřejnost v roce 2020 navštívilo 128 poslu-

Pracovníci odborného oddělení muzea též pravidelně přednášejí v
domovech pro seniory Lidická a Rybniční ve Strakonicích. Do vypuknutí pandemie a následného uzavření těchto sociálních zařízení pro veřejnost se však
v roce 2020 stihly uskutečnit pouze dvě přednášky. Poslechlo si je celkem 90
seniorů spolu se zaměstnanci domovů.

Na podzim se uskutečnily tyto přednášky:
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Činnost Spolku přátel strakonického muzea
PhDr. Markéta Kohoutová

S ohledem na epidemiologickou situaci v roce 2020 byla zrušena plánovaná schůzka spolku na přelomu dubna a května. Během
léta se naštěstí situace poněkud zlepšila a bylo možné uspořádat setkání spolku 15. září 2020. Prvním bodem programu byla již tradiční
prohlídka rekonstruovaných částí strakonického hradu. Na prohlídku
pak navazovala přednáška Mgr. Kateřiny Šmídové na téma „Co obnáší konzervování“, kde se posluchači dozvěděli informace o možných
způsobech konzervování a o zajímavostech z tohoto oboru. Přednáška byla doplněna fotografiemi konzervovaných předmětů.
Během roku se spolek rozrostl o další dva členy. Všem
„spolkovníkům“ děkujeme za dosavadní přízeň a doufáme, že okolnosti umožní častější setkávání, než tomu bylo v roce 2020.
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ODDĚLENÍ
EKONOMICKÉ
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Výsledek hospodaření za rok 2020

Hospodářský výsledek

Ilona Sedláčková

Návrh rozpočtu
provozních nákladů
rok 2020
(rozpočtový rok) v
tis.

Ukazatel

N Á K LA D Y C E L K E M
Spotřeba materiálu (účet 501)
Spotřeba energie (účet 502)
Prodané zboží (účet 504)
Opravy a udržování (účet 511)
Cestovné (účet 512)
Náklady na reprezentaci (účet 513)
Ostatní služby (účet 518)
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní
neschopnost (účet 521)
v tom:
platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)
OON (AÚ k účtu 521)
Zákonné sociální pojištění (účet 524)
Jiné sociální pojištění (účet 525)
Zákonné sociální náklady účet 527)
Jiné sociální náklady (účet 528)
Daně a poplatky (sk. 53)
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)
Daň z příjmů (sk. 59)
Ostatní náklady jinde neuvedené
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
Výnosy z pronájmu (účet 603)
Výnosy z prodaného zboží (účet 604)
Čerpání fondů (účet 648)
Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů (účet 672)
v tom:
příspěvek na provoz od zřizovatele

(AÚ k účtu 672)

dotace ze státního rozpočtu a státních fondů
(AÚ k účtu 672)
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého
majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního
transferu (AÚ k účtu 672)
Ostatní výnosy jinde neuvedené
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Skutečnost
provoz k
31.12.2020
v tis.

Skutečnost
vedlejší
činnost k
31.12.2020
v tis.

IROP
Obnova
NKP hrad
Strakonice+
vícepráce v
tis.

IROP MAS
Nové
exponáty a
restaurování
v tis.

23 705,00

22 568,00

99,00

39 962,00

11,00

900,00
1 500,00
250,00
1 540,00
150,00
40,00
2 000,00

980,00
1 292,00
0,00
1 850,00
36,00
31,00
1 771,00

0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
38 672,00
0,00
0,00
1 164,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00

11 530,00

11 058,00

0,00

0,00

0,00

10 630,00
900,00

10 159,00
899,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 860,00

3 452,00

0,00

0,00

0,00

35,00
350,00
30,00
20,00
600,00
850,00
0,00
50,00

28,00
208,00
43,00
7,00
683,00
1 098,00
0,00
31,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
126,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 705,00
0,00
750,00
12,00
270,00
8,00
0,00

23 107,00
0,00
514,00
0,00
0,00
0,00
5,00

145,00
0,00
0,00
6,00
139,00
0,00
0,00

39 962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00

22 665,00

22 588,00

0,00

39 962,00

10,00

22 425,00

22 425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 836,00

11,00

240,00

163,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

539,00

46,00

0,00

0,00

2
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Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2020
Hospodářský výsledek za hospodářskou činnost
Rozdíl - ztráta
Hospodářský výsledek za rok 2020 činí celkem

539 864,05
45 560,59
0
585 424,64

Hospodářský výsledek
Schválený příspěvek na provoz činil
Hospodářský
výsledekpříspěvku
z hlavní činnosti za rok 2020
Navýšení
provozního
Převod
se souhlasem
kraje z provozního
Hospodářský
výsledekRady
za hospodářskou
činnost
příspěvku
do investičního fondu činil
Rozdíl - ztráta
Odvod
příspěvku
zřizovateli
Hospodářský
výsledek
za rok 2020 činí celkem
Skutečné provozní příspěvek po úpravách

22 325 000,00
539
900864,05
000,00

45 560,59

500 000,00
0
-585
300424,64
000,00
22 425 000,00

Schválený
příspěvek
na provoz
Celkové
náklady
za rok
2020 činil
62 639 783,08
Navýšení
provozního
příspěvku
Z toho NIV projektu IROP včetně dodatků a odpisů
39 962 204,15
se souhlasem
Rady kraje z provozního příspěvku do investičního
Z Převod
toho IROP
MAS I. etapa
10 925,00 fondu činil
příspěvku zřizovateli
Z Odvod
toho hospodářská
činnost
99 102,41
Z Skutečné
toho provozní
náklady
MSP po úpravách
22 567 551,52
provozní
příspěvek
Celkové výnosy za rok 2020
Z Celkové
toho výnosy
projektu
náklady
za rok IROP
2020 včetně
dodatků a odpisů
Z toho NIV projektu IROP včetně dodatků a odpisů
Z toho IROP MAS I. etapa
tohočerpání
IROP MAS
I. etapana odpisy DHM z IROP
Z Ztoho
transferů
tohovýnosy
hospodářská
činnost činnosti
Z Ztoho
z hospodářské
Z
toho
provozní
náklady
Z toho čerpání transferu MSP
na DHM Hoslovice
Z toho provozní výnosy MSP včetně
příspěvku
na provoz
Celkové výnosy
za rok 2020

63 225 207,72
39 962 204,15
10 925,00
125 703,90
144 663,00
162 815,16
22 818 896,51

Z toho výnosy projektu IROP včetně dodatků a odpisů
roceMAS
2020I. etapa
bylo ve stavu 27 zaměstnanců a 2 pracovnice na
Z tohoVIROP
rodičovské
dovolené.
Z toho čerpání transferů na odpisy DHM z IROP
roce 2020
bylo uzavřeno
68 DPP a 2 DPČ
Z tohoVvýnosy
z hospodářské
činnosti
Z toho čerpání transferu na DHM Hoslovice
Z toho provozní výnosy MSP včetně příspěvku na provoz
V roce 2020 bylo ve stavu 27 zaměstnanců a 2 pracovnice na rodičovské dovolené.
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V roce 2020 bylo uzavřeno 68 DPP a 2 DPČ

Opravy a udržování v roce 2020

Opravy a udržování v roce 2020
Bylo prováděno restaurování sbírkových předmětů dle plánu restaurování motocyklového obleku			
renovace motocyklu ČZ 175				
restaurování hudebních nástrojů ve sbírkách
restaurování loutek a částí divadla
restaurování cechovních pokladen			
restaurování cechovních korouhví			
restaurování keramických nádob			
restaurování celousňové vazby knih		

18 200,00
80 000,00
65 750,00
100 200,00
68 002,00
145 840,00
98 000,00
46 500,00

Dále byly prováděny běžné opravy a údržba s ohledem na
potřeby organizace. V průběhu roku došlo ke zjištění havarijního stavu středověké zdi strakonického hradu, která hrozila zřícením, a bylo
třeba ji urychleně opravit, což stálo 993 964,14 Kč.
Pořízení drobného dlouhodobého majetku
Modely autíček do nové expozice, lustr do expozic

47 198,00

Vybavení na hrad - stojany na desinfekci, vysoušeče 			
rukou, odpadkové koše, zásobníky na toaletní papíry,			
myčka nádobí, chladnička, kávovary, 19x skříňky do 			
šatny, 7x lavice 					
283 962,14
Kanceláře - 2x notebooky, 1x PC, SSD disky, úložiště 			
dat, čtečky čárových kódů 2 ks		
		
103 912,51
Stroj na podlahy do hradu				

38 760,00

Parní čistič do hradu					

3 090,00

Depozitáře - vlajky, autom. pračka, pojezdy		
		
a regály do dílny konzervátora, osazení EZS, nábytek 			
do kuchyňky, PC pro konzervátora			
105 648,34
Oddělení odborných pracovníků - program Sibelius 			
na notový zápis, dudy na předvádění při
edukaci, 2x fotoaparát, dron, mobil pro archeologa, 			
odvlhčovač do depozitáře, 2x vitrína do expozice, 			
soudek na střelný prach, regály, skříně, stůl, paletový 			
vozík, schodišťový rudlík, digitalizace archiválií, PC 			
do knihovny 						
398 235,66
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Propagační a programové oddělení - mobil pro pro			
pagační pracovnici, mikrofony, páková řezačka, matrice, 			
fotoaparát Canon, plynové hořáky na venkovní akce, 			
tiskový adaptér k velkoplošné, tiskárně, tkalcovský 			
stav na edukace 					
106 970,44
Hoslovice mlýn - čtečka čárových kódů, vysavač		

10 016,00

Výnosy z prodeje služeb: jedná se o tržby ze vstupného, tržby za edukační programy pro děti a tržby za archeologické dozory
dle zákona. V této oblasti jsme ocenili velký zájem návštěvníků hned
po uvolnění protiepidemických opatření. Mnozí se s dětmi účastnili
akcí v Hoslovicích a spousta návštěvníků Strakonic ocenila výhled z
Rumpálu a prohlédla si i výstavy v prostoru černé kuchyně. Za vše
hovoří tržby ve výši více než 500 000 Kč.
Výnosy z transferů
schválený provozní příspěvek				22 325 000,00
schválené navýšení provozního příspěvku
900 000,00
schválený převod do FRIM z provozního
příspěvku					
500 000,00
příspěvek za vouchery ke vstupenkám od
zřizovatele					
440,00
snížení transferu na odpisy budovy 					
v Hoslovicích (403)					
162 815,16
snížení transferu na odpisy DHM pořízeného 				
z IROP (403)				
		
125 703,90
čerpané NIV za vícepráce související s
projektem IROP v roce 2020				
5 257 005,97
čerpané NIV kofinancované k projektu IROP 				
v roce 2020						 3 457 949,43
čerpané NIV pořízené z prostředků IROP
v roce 2020		
			
31 121 544,85
čerpání NIV studie proveditelnosti projektu 				
MAS IROP				
		
10 925,00
odvod příspěvku na provoz zpět zřizovateli 		
300 000,00
Vedlejší hospodářská činnost - prodejem upomínkových
předmětů a publikací získáváme tržbu za vedlejší hospodářskou činnost. Přestože byla délka sezóny omezena, podařilo se nám utržit za
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upomínkové předměty 138 663 Kč a na jejich pořízení bylo použito
99 102,41 Kč. V roce 2020 proběhly dva pronájmy prostor v Hoslovicích na konání svatby za 6 000 Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb ( FKSP)
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků a náhrad zaměstnancům za
rok 2020. Krytí fondu je účtováno na účtu 243.
Čerpání FKSP :
Příspěvek na stravenky zaměstnanců
132 766,50
(vydáno 4 353 ks stravenek à 30,50 Kč)
Příspěvek na vitamíny, sport, rekreace
21 879
Příspěvek k životnímu jubileu
0
Celkem
154 645,50
Pohyby fondu FKSP za rok 2020:
PS účtu 412
66 203,46
Tvorba
+ 203 172,20
Čerpání celkem
- 154 645,50
Zůstatek účtu 412
114 730,16

čerpání
čerpání
čerpání
čerpání
čerpání

stavba nezpůsobilé výdaje
za IV vícepráce IROP
na kabeláž ke kamerám v hradu
na kabeláž k EPS
na EZS systém v budově depozitářů

49 497,19
208 450,04
133 080,00
86 188,00
82 848,70

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Na účtu 403 jsou sledovány dva transfery. První je na multifunkční budovu v Hoslovicích a druhý vyplývá z projektu „Obnova
vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice“ z prostředků IROP
a MMR ČR.
počáteční stav k 1. 1. 2020
snížení transferu na odpisy budovy v Hoslovicích
snížení transferu na odpisy DHM pořízeného z IROP
předpis transferu za čerpané IV 90 % za projekt 4547
předpis transferu za čerpané IV 90 % za projekt 4547
- umělecké předměty

11 366 634,10
162 815,16
125 703,90
3 304 940,33
402 777,00

Rezervní fond účet 413 + účet 414
Fond rezervní je tvořen dvěma účty. Na účtu 413 je účtováno o výsledcích hospodaření, jejich příděl a čerpání dle rozhodnutí
zřizovatele. Na účtu 414 jsou zaúčtovány finanční dary od cizích subjektů, které jsou používány dle účelu vymezeného ve smlouvě, nebo
se souhlasem zřizovatele na kofinancování projektu od IROP MAS.
Výše rezervního fondu k 31. 12. 2020 je 1 447 596,10 Kč.
Fond reprodukce účet 416 - stav k 31.12.2020 = 8 083 865,46 Kč
počáteční stav k 1. 1. 2020
6 101 228,90
odpisy za 1-12 / 2020
520 731,94
převedeno z provozu se souhlasem zřizovatele
500 000,00
poskytnuté kofinancování od zřizovatele
2 430 000,00
přijatý transfer za monitorovací zprávy z IROP - prů
běžná položka
3 117 440,20
úhrada za monitor. zprávy IROP - průběžná položka
3 117 440,20
čerpání na pořízení uměleckých předmětů MSP
496 062,85
čerpání kofinancování na umělecké předměty
a stavbu IROP
411 968,60
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Správa majetku a investiční činnost

Doplňková činnost

Miroslava Francová

V roce 2020 mělo muzeum dvě prodejní místa: muzejní pokladna ve
Strakonicích (vstup pouze na věž Rumpál a do černé kuchyně) a mlýn Hoslovice.

Přehled investiční činnosti
V roce 2020 byl pro muzeum pořízen model johanitské galéry za 218
644 Kč a replika historického sanitního vozu za 383 000 Kč. Johanitská galéra
i historický sanitní vůz byly spolufinancovány z Evropských fondů IROP.
Došlo k výměně objektového zařízení EZS v budově depozitářů
v částce 82 848,70 Kč.
Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy
Hrad: pokračovaly stavební práce jako součást přípravy nových expozic.
Došlo k opravě středověké zdi za 993 964,14 Kč, opravě elektrických jističů za
37 844 Kč a opravě dveří fládrováním za 8 500 Kč.
Dále bylo během roku provedeno restaurování
- hudebních nástrojů
65 750
- loutek a částí divadla
100 200
- cechovních pokladen
68 002
- cechovních korouhví
145 840
- keramických nádob
98 000
- celousňových vazeb knih
46 500
- motocyklového obleku
18 200
a došlo i k renovaci motocyklu ČZ 175
80 000

Počáteční stav skladu
Nákup v roce 2020
Prodej ve stejném období
Použito na propagaci
Konečný stav skladu k 31. 12. 2020

292 944,19
+ 235 536,04
- 98 630,95
- 55 704,87
374 144,41

I přesto, že byly expozice po velkou část roku z důvodu covidové pandemie
uzavřeny, prodej suvenýrů byl jen nepatrně nižší než v letech předchozích.
Tržby
Tržby za hlavní činnost byly v uvedeném období následující:
Za vstupné na hrad, edukaci a přednášky
Tržby za práci archeologa
Tržby za akce a edukaci v Hoslovicích
Tržby za vedlejší doplňkovou činnost (suvenýry)

153 980,00
73 100,00
287 470,00
98 630,95

Hoslovice: Pokračovalo jednání s obcí Hoslovice o možnosti nové přístupové
cesty k hoslovickému mlýnu.
Byla opravena došková střecha za 22 750 Kč.
Výsledky inventarizace majetku
Celková hodnota majetku k 31. 12. 2020
Celková hodnota sbírkových předmětů na konci
loňského roku
Odpisy celkem
Z toho úhrada z transferů
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32 316 047,53
3 240 118,51
809 251,00
288 519,06
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Statistika návštěvnosti za rok 2020
Miroslava Francová

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI ZA ROK 2020
1.HRAD STRAKONICE

z toho:
EXPOZICE HRADNÍ PALÁC
EXPOZICE RUMPÁL, ČERNÁ KUCHYNĚ
- Vernisáže

AKCE MUZEA

- Léto pod Rumpálem
- Ostatní akce
- Přednášky pro veřejnost v muzeu
- Edukační programy

2. MLÝN HOSLOVICE

z toho:
PROHLÍDKY AREÁLU
AKCE NA MLÝNĚ
EDUKAČNÍ PROGRAMY

PŘEDNÁŠKY mimo muzeum

CELKEM
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Počet osob:

10824

0
10583
241

1976

0
1428
122
426

11013
8492
2521
0

0

23813
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