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Výroční zpráva Prachatického muzea
za rok 2013

ÚVODEM
Rok 2013 byl pro Prachatické muzeum relativně poklidným. Plánované akce
se podařilo beze zbytku realizovat a přes počáteční problémy s naplňováním rozpočtovaných výnosů skončilo hospodaření muzea se ziskem. Zaměstnanci provozního oddělení byli na žádost Regionálního muzea v Českém Krumlově přesunuti
na několik dnů na výpomoc při přípravě Zemské výstavy a získali od vedení Regionálního muzea mimořádné uznání. V tomto roce také Prachatické muzeum dostalo do správy objekt bývalé střední školy v Netolicích. Objekt bude po nezbytných
úpravách sloužit pro potřebu depozitářů Prachatického muzea, Alšovy Jihočeské
galerie, Regionálního muzea v Českém Krumlově a Jihočeskému muzeu v Českých
Budějovicích.
Muzeum reagovalo na 200. výročí narození Jakuba Bursy výstavou a přednáškami, podařená byla i vánoční výstava s doprovodnými akcemi. Pokračovala
spolupráce s Akademií 3. věku a nově byla ve spolupráci s Městskou knihovnou
Prachatice zahájena lektorská činnost v Univerzitě 3. věku. Badatelskému týmu
Kubů-Zavřel se podařilo dokončit práce na knize Goldene Steig 4, která byla slavnostně prezentována v Pasově.

I. ČINNOST ODBORNÉHO ODDĚLENÍ
Odborné oddělení pracovalo ve složení: (v abecedním pořádku) Mgr. & Mgr.
Pavel Fencl – historik mladších dějin, PhDr. František Kubů – historik starších dějin, Mgr. Zdeňka Oberfalcerová – historička umění, Mgr. & Ing. Marek
Parkman – archeolog, Mgr. Petra Richterová – etnografka, Mgr. Lenka Šobrová
– muzejní pedagog, Věra Toncarová – konzervátorka.
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PhDr. František Kubů – historik starších dějin
Výzkumné úkoly
Zlatá stezka
Po úplném dokončení základního terénního výzkumu německé části Zlaté stezky od státní hranice směrem na jih za spolupráce německých kolegů (Paul Praxl,
Dr. Hermann Kerscher, Prof. Franz-Reiner Erkens) a za finance německých institucí (koordinátorem výzkumu je Universität Passau) se v roce 2013 intenzivně pracovalo na knize Goldener Steig 4, jejíž obsah tvoří závěrečný výstup celého projektu.
Kromě práce na textu, na mapách, airbornescanningových snímcích (spolupráce
s dr. Kerscherem z bavorského památkového úřadu v Mnichově) a na rozsáhlé
obrazové dokumentaci byly nutné časté výjezdy do tiskárny TUTTE v Salzwegu
u Pasova a konzultace s prof. Erkensem z University Pasov, s odborníkem na Zlatou stezku P. Praxlem a s překladatelkou paní K. Wittig. Po téměř celoroční práci
byla kniha dokončena a v říjnu 2013 vydána. 22. října 2013 proběhla její slavnostní prezentace v Státní knihovně v Pasově. V následujícím roce 2014 by mělo dojít k zpracování a vydání české verze této knihy, čímž bude čtyřdílná knižní řada
zkompletována v obou jazykových mutacích.
Jako jakýsi dovětek mnohaletého výzkumu Zlaté stezky připravili a realizovali
jeho nositelé (Kubů – Zavřel) 2. října 2013 odbornou exkurzi po trase prachatické
větve Zlaté stezky z Pasova do Prachatic pro účastníky celoněmeckého kongresu
geografů v Pasově. Prostřednictvím jejích účastníků se tím povědomost o Zlaté
stezce a o jejím výzkumu rozšířila po celém Německu.
K propagaci výsledků výzkumu Zlaté stezky přispěla i účast na akcích soumarského spolku v bavorském Grainetu, jehož jsou nositelé výzkumu Kubů – Zavřel
řádnými členy. Tyto akce výsledků tohoto výzkumu využívají a následně přispívají
k jejich popularizaci mezi německou i českou veřejností.
Zlatá stezka se stala také hlavním tématem tříletého cyklu University třetího
věku, který byl zahájen v říjnu 2013 v Prachaticích. Spolu s dr. Zavřelem z JČM
organizujeme první dva semestry, přednášíme a vedeme semináře.
Po celý rok 2013 probíhala jednání a přípravné práce na novém mezinárodním
grantu, v jehož rámci by měl být v roce 2014 vypracován projekt a v roce 2015 zahájen výzkum další středověké obchodní komunikace, tzv. Zlaté cesty (Goldene
Straße). Ta také vedla z Pasova do Čech, ale byla provozována bavorským vévodstvím a tvořila tak konkurenci pasovské Zlaté stezce. Zahraničními partnery Prachatického muzea by v tomto projektu měly být Nationalpark Bayerischer Wald
a Universität Passau.
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Pošumavské zámečky
Pokračování v archivním výzkumu (SOA Třeboň, Národní archiv Praha atd.)
a v dokumentaci současného stavu jednotlivých zámečků (průběžná fotografická
dokumentace a dokumentace současných majetkových, stavebních a společenských
poměrů přímo na místě) ve vymezeném území. Vzhledem k prioritní koncentraci
na zpracování a vydání závěrečného dílu knižní řady Zlatá stezka byl výzkum zámečků i v tomto roce utlumenější a terénní průzkum se dotkl pouze lokalit Čestice,
Dolejší Krušec, Dub, Hoštice, Kundratice, Němčice a Palvínov. Pokračovaly přípravné práce na dalších článcích seriálu o pošumavských zámečcích ve sborníku
Zlatá stezka Zámek Čestice a Zámek Kundratice, z nichž jeden bude dalším dílem
zmíněného cyklu. Začaly také přípravné práce na plánované knize o pošumavských
zámečcích s pracovním názvem Kouzlo zámeckých komnat.
Štaufové
Pokračování prací na přehledu bádání o nejvýznamnější dynastii středověké
Říše římské v letech 1990 – 2015 pro Český časopis historický, který naváže na
předchozí přehled za léta 1965 – 1990, uveřejněný v tomtéž časopisu v roce 1992.
Pokračování v práci na knize Štaufové. Vzestup a pád prokleté dynastie (archivní
studium, heuristika, sběr obrazového materiálu). V prvním pololetí práce na expozici Chebsko za vlády Štaufů v kapli štaufské falce v Chebu, která byla otevřena 2. června 2013 v souvislosti s oslavami 800. výročí vydání chebské zlaté buly
štaufským panovníkem Fridrichem II. K výstavě jsem vypracoval scénář, přípravil
obrazové a mapové podklady a také jsem dohlížel na její realizaci. Zároveň jsem
zpracoval doprovodnou brožuru – jakýsi malý katalog výstavy. Ve spolupráci se
Společností pro štaufské dějiny v Göppingenu (Německo, Švábsko) jsem navrhl
texty na štaufský sloup, který byl instalován a 12. července 2013 slavnostně odhalen před chebskou falcí jako součást celoevropské sítě sloupů, připomínajících
působení štaufské dynastie v jednotlivých evropských zemích.

Historie Prachatic do zániku Zlaté stezky
Průběžné rozšiřování pramenné základny ze základních edic (CDB, RBM, CIM,
rožmberské archiválie, prameny k Zlaté stezce atd.) s cílovým výhledem na prachatický regestář pro dané období.

Granty
Průběžná práce na přípravě projektů, jednání, překlady textů, vyplňování formulářů, vedení agendy, tvorba obsahové části atd.
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Výzkum historické obchodní cesty Zlatá stezka z Pasova na českou hranici
Partneři: Universität Passau – Institut für Ostbairische Heimatforschung, Verein
für Ostbairische Heimatforschung Passau
Vedoucí projektu: Profesor Dr. Franz Reiner Erkens
Trvání projektu: 2008 – 2013
Prachatické muzeum je českým partnerem a podílí se na práci výzkumného
týmu, který prozkoumal pasovskou část Zlaté stezky. Výsledky roku 2013 srovnej
výše ve výzkumném úkolu Zlatá stezka.
Nejstarší toponyma v česko – bavorském pohraničí (okresy Prachatice a Freyung-Grafenau)
Partner: Universität Passau
Vedoucí projektu: Profesor Dr. Rüdiger Harnisch
Trvání projektu: 2008–2011
Prachatické muzeum je českým partnerem a k výzkumu přispělo účastí na pracovních jednáních, přípravou výzkumu v českých lokalitách a v českých archivech
a heuristikou v českých pramenech. Projekt byl o něco prodloužen a v roce 2012
byl definitivně dokončen. K slavnostnímu oficiálnímu ukončení a k veřejné prezentaci výsledků projektu došlo 31. října 2013 na universitě v Pasově.
V roce 2013 se také začalo s přípravami nového mezinárodního projektu.
Výzkum historické obchodní cesty Zlatá cesta z Pasova přes Grafenau a českou
hranici do Kašperských Hor
Zahraničními partnery by měly být Nationalpark Bayerischer Wald a Universität
Passau. V roce 2014 by měl být vypracován projekt a v letech 2015 – 2018 by mělo
dojít k jeho realizaci.
Prachatické muzeum bude českým partnerem a bude se podílet na práci výzkumného týmu, který prozkoumá českou i německou část Zlaté cesty.

Publikační činnost - práce vydané v roce 2013
Chebsko pod vládou Štaufů – Egerland unter der Herrschaft der Staufer. Doprovodná dvoujazyčná publikace ke stejnojmenné výstavě na Chebském hradě
v Chebu. Cheb 2013.
Auf den Spuren des „Weißen Goldes“: Der „Goldene Steig“ von Passau nach Prachatitz (spoluautory F-R. Erkens a P. Zavřel), in: Passau und seine Nachbarregionen. Orte, Ereignisse, Verbindungen – ein geographischer Wegweiser. Regensburg
2013, s. 360-369.
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Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges 4. Die Strecke Staatsgrenze - Passau (spoluautoři P. Zavřel, H. Kerscher). Passau 2013, vyd. Verein für Ostbairische Heimatforschung Passau a Prachatické muzeum Prachatice, kniha, 694 stran, 691 obrazových příloh (barevných fotografií, mapek, plánů, nákresů, airbornescanningových
snímků), 61 mapek průběhu trasy,1 přehledná skládací mapa a 1 DVD se všemi
přílohami.

Výstavy a expozice
Práce na expozici Chebsko za vlády Štaufů v kapli štaufské falce v Chebu, která
byla otevřena 2. června 2013.

Přednášky v Prachatickém muzeu
9. dubna 2013, Zajímavé osobnosti na pošumavských zámcích,
25. června 2013, Cheb 1213. Stěžejní událost evropských dějin v kontextu zápasu
císařství a papežství,
15. října 2013, Bitva u Lipska 1813.

Přednášky mimo Prachatické muzeum
18. srpna 2013, Hrabata z Bogenu v Čechách, Mouřenec u Annína,
7. října 2013, Využití airbornescanningu při výzkumu německé části Zlaté stezky
(s P. Zavřelem z JČM ČB), konference Jindřichův Hradec,
23. listopadu 2013, Staufisches Egerland, Comenium Cheb.

Konference, semináře, muzejní setkání
6.- 7. března 2013, konference Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie v Jindřichově Hradci,
22.-23. listopadu 2013, konference Archäologie und Onomastik – Egerland im
Mittelalter v Chebu.

Exkurze
2. října 2013, Exkurze po prachatické větvi Zlaté stezky pro účastníky kongresu
německých geografů v Pasově – trasa Pasov - Prachatice,
9. – 11. října 2013, Muzejní studijní exkurze do východních Čech.
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Pedagogická činnost
říjen – prosinec 2013, Universita třetího věku v Prachaticích s tématem Zlatá stezka
(s P. Zavřelem z JČM ČB) – organizace 1. semestru, přednášky, semináře

Ostatní
Redakce sborníků Zlatá stezka 19 a Zlatá stezka 20
Člen redakce časopisu Výběr, vydávaného JČM v Č. Budějovicích
Člen nákupní komise JČM v Č. Budějovicích

Činnost archeologického pracoviště Prachatického muzea
v roce 2013 – Mgr. Ing. Marek Parkman
Těžiště činnosti archeologického pracoviště spočívalo, stejně jako v předchozích
letech, v práci v terénu. V roce 2013 byly dozorovány zemní práce u více než 99 stavebních akcí. Převážně se jednalo o negativní zjištění, záchranný výzkum proběhl
pouze na stavbě bioplynové stanice Holečkov, k. ú. Malovice u Netolic. Skrývka pro
BPS se nacházela v těsné blízkosti laténského sídliště, objeveného povrchovým průzkumem v prvním desetiletí tohoto století. Na ploše stavby byly zjištěny archeologické nálezy ze dvou pravěkých období. Nepodařilo se zachytit zahloubené objekty, ale
pouze zbytky kulturní vrstvy, která obsahovala zlomky keramiky z mladší doby bronzové a z pozdní doby laténské. Celkem bylo získáno několik set keramických zlomků. Vzhledem k jílovitému podloží je keramika zachována ve velmi špatném stavu.
Nálezy tvořily dvě výraznější koncentrace. Ojediněle byly nacházeny také zlomky
nádob z 12.–13. století a mladší vrcholně středověká a novověká keramika. Dále zde
byly zjištěny tři typy drenáží, jejichž úkolem bylo odvodnění původně zřejmě dosti
vlhkého pozemku. Nejstarší formou drenáže by mohla být strouha zasypaná kameny,
mladší je drenáž z úzkých keramických trubek spojovaných keramickými objímkami
a nejmladší je drenáž z hraněných keramických trubek uložených ve štěrkové drti.
Během roku byly připraveny a předneseny dvě přednášky: 12. 6. 2013 v Informačním centru pro mládež v Prachaticích pro Klub důchodců Prachatice na téma
Hroby významných jedinců raného středověku a 10. 12. 2013 v Prachatickém muzeu na téma Počátky sakrální architektury v Čechách.
V první polovině roku byl redakčně připraven a do tisku předán již devatenáctý
ročník muzejního sborníku Zlatá stezka.
Do archeologické podsbírky přibylo za rok 2013 zatím 15 přírůstkových čísel.
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Přehled akcí za rok 2013
Bohumilice, úprava sítě NN, p. Tesař, 1040002380.
Borová Lada, přeložka VN, Obecní úřad, SB–7010–012.
Borová Lada, přeložka kab. NN, ZTV pro 12 RD, 1030010355.
Borová Lada, místní komunikace.
Borová Lada, rek. venkovního NN, za PS, 1040002359.
Černý Kříž, obnova lávky přes Studenou Vltavu.
České Žleby, kanalizace a ČOV, vodovod.
Čkyně, novostavba RD a garáže na poz. parc. č. 837/14 a st. p. 189.
Čkyně, kabel NN, Obec, čp. 105, 1030011149.
Čkyně, kNN, p. Růžička, 1030010046.
Dobrá, kNN, pí. Smolíková, 1030009808.
Dolní Chrášťany, kNN, p. Ritter, 1030007008.
Dolní Kožlí, kNN, pí. Urbanová, 1030011854.
Drslavice, posílení sítě NN, p. Mezera, 1040001575.
Dub, kNN, vodojem, parc. č. 146, 1030010005.
Hlásná Lhota, ČOV, kNN, parc. č. 217/4, SB–5011–250.
Holečkov, VN připojení BPE 500 kW, DRT.
Holečkov, stavba bioplynové stanice.
Horosedly, kNN, p. Macháček, 1030010777.
Hrabice, kNN, p. Dragoun, 1030007566.
Husinec, kNN, Centrum Mistra Jana Husa, 1030010034.
Chlumany, kNN, pí. Zdeňka Předotová a pí. Věra Předotová, 1030007005.
Jirkalov, kNN, p. Burian, 1030008295.
Krtely, kabelová přípojka, p. Tesař, parc. č. 208/13 a 114, 1030013320.
Krtely, kNN, pí. Hřebíková, 1030007013.
Křesanov, novostavba RD „Šárka“ na poz. parc. č. 1/1.
Kvilda, kabel NN, p. Hexner, 1030007698.
Kvilda, VN, TS, NN, Hraběcí Huť, 1030006496.
Kvilda, dostavba kanalizace a vodovodu 2004 a stavební úpravy stávající obecní
ČOV.
Lažiště, kabel NN, p. Paulík, parc. č. 1110/22.
Lčovice, kNN, p. Kučera, SB–5009–027.
Lenora, kabel VN, venkovní VN, 1040001597.
Lenora, rekonstrukce mostů ev. č. 39-036 a 39-037 na silnici I/39.
Lhenice, kNN, p. Muška, 1030011870.
Lhenice, kNN, pí. Hudcová, 1030008266.
Lštění, polní cesty RC6, RC7 a RC8.
Mahouš, polní cesty C1 a NC4.
Miřetice, úprava NN u čp. 6 a 7, SB–3011–115.
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Netolice, kNN, Koželužská ul., SB–3008–089.
Netolice, kNN, p. Spěšný, 1030006880.
Netolice, kNN, p. Sellner, 1030007019.
Nová Pec, kNN, Nové Chalupy, Petr Car, 159/57.
Nová Pec, výstavba TS, p. Květoň, 1030006519.
Nová Pec, 5 RD obec, kabel NN, 1030007022.
Nová Pec, Plešný – rekonstrukce vedení NN, 1040001626.
Nová Pec, kanalizace a vodovod, lokalita Stráně.
Olšovice, kNN, p. Hriňa, 1030006897.
Ovesná, chaty, kNN, 1030007024.
Pěčnov, úprava křižovatky silnice II/145 s místní komunikací směr Pěčnov a se
silnicí III/148 směr Chlumany.
Prachatice, kabel NN, p. Kafka a p. Dejmek, 1030008907.
Prachatice, rekonstrukce ulice Chelčického.
Prachatice, kNN, p. Toman, 1030010041.
Prachatice, kNN, Velišův mlýn, pí. Gaťáková, 1030007029.
Prachatice, výměna kVN, Žába – Pod Cvrčkovem.
Prachatice, kNN, p. Šrámek, 1030008412.
Prachatice, rekonstrukce ulice U Studánky.
Prachatice, rekonstrukce NTL plynovodu v ul. Budovatelská.
Prachatice, výměna kVN Stadion – Mlékárna, 1040003894.
Prachatice, ul. U Stadionu, přeložka NN, 1030013371.
Prachatice, kNN, p. Sator, p. č. 1091/4, 1030008652.
Prachatice, kNN, pí. Hodinová, p. č. 1125/1, 1030009147.
Prachatice, kNN, p. Drha, p. č. 561/52, 1030007028.
Prachatice, chaty, kNN, ul. Kaštanová, 1030007025.
Prachatice, výr. areál f. TCF Vzduchotechnika PT na p. č. 1266/1, 1269/38.
Prachatice, kNN, RD Šibeniční vrch, 1030006540.
Prachatice, rekonstrukce ulice U Stadionu.
Radhostice, kNN, pí. Mikešová, parc. č. 32/8, 1030008474
.
Ratiborova Lhota, čp. 16, NN–AES, p. Mayer, 1030010407.
Ratiborova Lhota, úprava sítě NN u čp. 4, 1040001826.
Řepešín, ČOV, kNN, p. č. 71/2, 1030006896.
Staré Prachatice, kNN, p. Hořčica, parc. č. 331/4.
Strážný, přip. f. Progress line, 1030009823.
Studenec, PREL – úprava NN, 1040004790.
Sudslavice, úprava NN, p. Boška, 1040001778.
Svinná Lada, kabel NN, pí Marcová.
Šumavské Hoštice, kabel NN, p. Končitý, 1030008680.
Švihov, polní cesty RC2, RC3 a LBK6.
Třešňový Újezdec, kNN, p. Raška, 1030006944.
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Vadkov, kNN, pí. Rojičková, 1030006826.
Včelná pod Boubínem, kNN, p. Korbasa, 1030009140.
Vimperk, úprava NN, Dřevopodnik, 1040004186.
Vimperk, vodovodní přípojka pro urnový háj, parc. č. 463.
Vimperk, čp. 399, přeložka kNN, 1030008729.
Vimperk, výkop jam pro patky, stavba pódia na arkádách zámku.
Vimperk, kNN, Brantlova ul., p. č. 1719/5.
Vitějovice, novostavba RD Koubovi, parc. č. 606/7.
Vitějovice, kNN, p. Hrbek, 1030006890.
Vlachovo Březí, kabel NN, p. Pelikán, p. Honomichl, 1030007044.
Vlachovo Březí, kNN, p. Velhartický, 1030006892.
Vlachovo Březí, kabel NN, p. Stuchlá a p. Weber, 1030006888.
Vlachovo Březí, kNN, p. Vojta, 1030013287.
Vlachovo Březí, kNN, p. Zdeněk, 1030010042.
Vlachovo Březí, nové ZTV pro 20 RD, 1030006495.
Volary, přívod k TS kotelna, 1040001807.
Volary, kNN, Stögrova Huť, 1030011050.
Vrbice u Vacova, kNN, p. Veverka, p. č. 75/14, 1030011591.
Výškovice, úprava NN, čp. 3, 1040001796.
Zálezly u Čkyně, kNN, p. Vacek, 1030012378.
Zdíkov, kNN, p. Had, 1030011663.

Konzervátorské pracoviště - Věra Toncarová
V roce 2013 bylo zkonzervováno 366 sbírkových předmětů, z toho 70 nově
získaných předmětů do sbírky našeho muzea. Na těchto předmětech bylo provedeno základní ošetření a byly uloženy do depozitářů. První čtvrtletí tohoto roku
bylo věnováno rekonzervaci předmětů ve stávajících expozicích a byla dokončena
konzervace modelu Bursova statku, který byl ústředním předmětem výstavy Jihočeský zedník Jakub Bursa. Následovaly odborné práce na vybraných předmětech na
tuto výstavu, z podsbírek Prachatického muzea, a to z podsbírky etnografická (17),
umělecké řemeslo (šest), uměleckoprůmyslová práce (jeden), jiná (12) a knihy
(dva). Zkonzervovány byly také zapůjčené předměty z Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích (11) a z Prácheňského muzea v Písku (2). Dále byly konzervovány
předměty (87) na vánoční výstavu Navaříno, napečíno, naklizíno, jako například
vysavače, mopy, mlýnky, formy na pečení a na zmrzlinu, vykrajovátka, tvořítka,
pražiče na kávu, ohřívadla a řada dalších. Byly také ošetřeny zapůjčené sbírkové předměty (33) z Prácheňského muzea v Písku. Kromě konzervace předmětů
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na plánované výstavy, byly konzervovány sbírkové předměty (98), dle požadavků
kurátorů, a to z podsbírek numismatická, etnografická, uměleckoprůmyslová, knihy, výtvarné umění. Koncem roku byly započaty práce na obrazech získaných od
Obecního úřadu Chroboly, které jsou v havarijním stavu díky vystavení extrémním podmínkám. Na úseku tohoto pracoviště probíhala spolupráce při přípravách
a instalaci výstav Jihočeský zedník Jakub Bursa a Navaříno, napečíno, naklizíno.
V Muzeu JUDr. Otakara Kudrny byly ošetřeny vybrané předměty, k instalaci částí
stálé expozice v tomto muzeu. Proběhla exkurze se žáky základní školy. Dále byla
prováděna dokumentace – konzervační karty a fotodokumentace. Účast na inventarizaci podsbírky Militária. Byly prováděny kontroly stavu sbírkových předmětů
a klimatické podmínky v depozitářích.

Jaromíra Zýková – kurátorka, správa majetku, vedení
archivu, sbírková knihovna, CES
Sbírkotvorná činnost
Sběry, nákupy a dary sbírkových předmětů.
Správa a katalogizace podsbírek: Numismatická – 29 PČ + 42 IČ
Knihy – 29 PČ + 32 IČ
Postupné dopracování chybějících inventárních karet v podsbírce Numismatika,
které bylo zjištěno při inventarizaci a to včetně fotodokumentace. Celkem jsem
vypracovala 260 karet.
Pokračovala jsem v programu Clavius pro evidenci sbírkové knihovny.
Probíhaly průběžné kontroly depozitáře a postupné doplňování lokačních soupisů
obou podsbírek.
Zpracovala jsem lokační seznamy za celou numismatickou podsbírku v PC, které
doposud byly jen v papírové podobě. Zprostředkovala jsem sbírkové předměty pěti
badatelům.
Hlášení do CES proběhlo v lednu a v květnu, celkem se zapsalo 557 čísel.
Vypracovala jsem inventarizační protokol k podsbírce militarií, dále protokol k jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a vyhotovila jsem smlouvy k výpůjčkám a zápůjčkám s ostatními subjekty včetně prodloužení dlouhodobých zápůjček.
Správa majetku Prachatického muzea a majetku ve výpůjčce.
Pokračovala jsem v evidenci a správě majetku Prachatického muzea, včetně grantových
subjektů, výpůjčky NIDM a výpůjčky JČK. Dle Směrnice pro inventarizaci majetku
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jsem vypracovala plán inventur na rok 2013, včetně veškeré potřebné dokumentace.
Během roku jsem připravila seznam a vypracovala protokoly k vyřazení majetku
výpůjčky NIDM. Na pracovištích Stožec, Kašperské Hory, Horní Vltavice a Vimperk proběhla fyzická kontrola stavů grantových výpůjček.
Zajišťovala jsem archivační činnost Prachatického muzea v souladu s archivačním
zákonem.
Dle potřeb muzea jsem skenovala důležité materiály k přednáškám a pro ekonomické potřeby.
Prováděla jsem kontrolu cestovních příkazů v agendě pokladny a kontrolu lékárniček.

Pavel Fencl – historik mladších dějin
Výzkumné úkoly: historie vsi Beneda, historie obce Mičovice, historie obce Šumavské Hoštice, Územní vývoj okresu Prachatice a jeho obcí (s retrospektivním
slovníkem všech lokalit)
Výstavy: příprava výstavy se společností GENEA-Putování za předky,
příprava a účast na realizaci výstav
Jihočeský zedník Jakub Bursa,
Andreas Hartauer a jeho šumavská hymna
Přednášky: Jakub Bursa, Malíři Šumavy, Prachatice v letech 1918-1938, 120 let železnice Vodňany – Prachatice (v Prachaticích a ve Vodňanech), Lidová architektura
Šumavy (pro MěKS Vimperk)
Exkurze pro Akademii 3. věku: Novohradské hory, Chudenicko, pro SDH Jáma:
Novohradské hory
Publikace: Žárovná (kniha o pošumavské vesnici), Seriál o historii Prachatic do
Radničního Listu, propagační skládačka Andreas Hartauer, propagační skládačka
Prachatické muzeum,
Dokumentární filmy: (námět a režie) Konopická v Jámě, Rok v Jámě
Granty: Andreas Hartauer
Nejstarší toponyma v česko-bavorském pohraničí (s univerzitou Pasov)
Badatelské návštěvy, konzultace – 26
Ostatní: člen kulturní komise města Prachatice, předseda Nadačního fondu na
ochranu památek města Prachatice, člen redakční rady Radničního listu, člen rady
školy – SPgŠ Prachatice,
Lektor Akademie 3. věku, lektor Univerzity 3. věku
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Mgr. Zdeňka Oberfalcerová – historička umění
Hlavním úkolem pracoviště historika umění je nepřetržitě mapovat výtvarné
dějiny prachatického regionu, získávat a zpracovávat dokumentaci děl výtvarného
umění, následně poskytovat odborné posudky, stanoviska a doporučení, provádět
konzultační a poradenskou činnost. Největší pozornost opět náležela výzkumu
insitního umění. Byla navázána spolupráce se Slovenskou národní galerií v Bratislavě, která má největší sbírkový fond neprofesionální výtvarné tvorby ve střední
Evropě, a byly domluveny na následující léta společné projekty. Dále byla zaměřena pozornost na rozpracované výzkumné úkoly týkající se regionálního malířství
a sochařství. Byla prováděna fotodokumentace sbírkových předmětů a digitalizace
stávajících evidenčních karet.
Na počátku roku 2013 došlo k předání podsbírky Jiná (sklo, porcelán, kamenina) od kolegy PhDr. Františka Kubů do správy historičky umění. Následně došlo
k částečným přesunům sbírkových předmětů podsbírky s cílem logického umístění
a k vytvoření nových lokálních soupisů. Započala též digitalizace evidenčních karet
této podsbírky.
V oblasti akvizic bylo do podsbírky Výtvarného umění získáno za rok 2013 pět
sbírkových předmětů (5 přírůstkových čísel) a do podsbírky Jiná padesát pět sbírkových předmětů (27 přírůstkových čísel).
Na tomto pracovišti byla zajišťována propagace výstavní a přednáškové činnosti
muzea. Byly navrhovány a realizovány pozvánky a plakáty na jednotlivé akce, byl
vydáván informační čtvrtletník a barevný muzejní občasník Zpravodaj Prachatického muzea.

Mgr. Petra Richterová, etnografka
V roce 2013 přebrala etnografka dočasně do správy i podsbírky kolegyně M. Rosové, která odešla na mateřskou dovolenou. Jedná se o těchto 6 podsbírek: Další
– kamenné předměty, železné hole, Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média,
Negativy a diapozitivy, Písemnosti a tisky, Umělecké řemeslo, Uměleckoprůmyslová práce. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení (etnografka i nadále pracuje
na částečný úvazek) byla tak její vědeckovýzkumná činnost omezena na minimum.
Přesto byla v rámci výzkumného úkolu Konopická na Prachaticku provedena foto
a videodokumentace konopické v Chlumanech a v Lažišti. Dosavadní výsledky
dlouhodobého výzkumného úkolu Konopická na Prachaticku byly zároveň využity
při spolupráci na knize Zdeňka Vejvody a Věry Thořové V Prachaticích za bránou.
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Za rok 2013 přibylo nově do etnografické podsbírky 189 předmětů, dalšího výrazného zhodnocení se podsbírce dostalo katalogizováním a digitalizováním 161
předmětu.
Etnografka se v roce 2013 věnovala hojně výstavní činnosti. Podílela se na realizaci etnografické části výstavy Jihočeský zedník Jakub Bursa, kterou se jí podařilo obohatit samostatnou částí věnovanou lidovému oděvu na Prachaticku. Kromě
toho připravila etnografka v roce 2013 též samostatnou autorskou výstavu Navaříno, napečíno, naklizíno. Jednalo se o poněkud netradiční vánoční výstavu, ve které
bylo kromě tradičního vaření i pečení představeno v Prachaticích vůbec poprvé
z historického hlediska i téma uklízení. K této výstavě vydalo Prachatické muzeum
katalog, součástí výstavy byla i řada doprovodných akcí, na jejichž koncepci i realizaci se etnografka taktéž podílela.
Reprezentovala Prachatické muzeum na mezinárodní konferenci pod záštitou
Ministerstva kultury ČR Muzeum a změna IV. v Praze. Účastnila se i oborových
konferencí Textil v muzeu v Brně a čistě etnografické konference s názvem Terénní etnografická práce v Moravských Budějovicích. Ta proběhla v rámci grantového
projektu Porta culturae.
Etnografka se dále podílela na práci s veřejností. Pro Městskou organizaci Svazu
důchodců zrealizovala přednášku Šumavské podzimní zvyky (listopad 2013).
Po dobu 1 měsíce věnovala svůj čas i praxi studentu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, který tak měl možnost pomoci muzeu s digitalizací evidenčních
karet.
Kromě toho zodpovídala četné badatelské dotazy, které se týkaly především podsbírek Písemnosti a tisky a Fotografie, filmy a jiná média.

Mgr. Lenka Šobrová – výtvarník, muzejní pedagog,
fotodokumentátor, marketingový pracovník
V průběhu uplynulého roku byly výtvarně navrženy a nainstalovány tři větší
autorské výstavy Prachatického muzea: Jihočeský zedník Jakub Bursa, Andreas
Hartauer a jeho šumavská hymna a výstava s předvánoční tematikou Navaříno,
napečíno, naklizíno. Výtvarně navrženy a instalovány byly také dvě malé výstavy
ve vstupním prostoru muzea: Slánky ze Slaného a prodejní výstava STROOMu
Dub s.r.o.. Instalována byla jedna převzatá výstava s názvem Putování za předky se
zaměřením na genealogii.
V oblasti muzejní pedagogiky je potřeba vyzdvihnout zejména tvorbu pracovních sešitů pro děti prvního stupně základní školy a pracovních listů pro děti z mateřských škol, tištěné průvodce pro dospělé a mládež. Dále pak několik omalová17

nek pro nejmenší děti s tematikou expozic Prachatického muzea. Byla vytvořena
metodika prohlídky muzea pro učitele.
Bylo uspořádáno několik vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost. První z nich
byla série tří velikonočních výtvarných workshopů pro základní školy v Prachaticích, Volarech a Lenoře. Následovala akce konaná ve spolupráci s prachatickým
Domem dětí a mládeže. Jednalo se o keramickou dílnu pro 2. stupeň ZŠ zaměřenou na základní keramické techniky a nejstarší historii keramické výroby. V rámci
Dětského prázdninového pasu byl uspořádán výtvarný workshop zaměřený na výrobu květin z drátku a korálků, inspirovaných rámy svatých obrázků a relikviářů.
Bylo realizováno množství komentovaných prohlídek jak expozic, tak i krátkodobých výstav pro zájemce ve věku od dětí z mateřských škol až po seniory. Speciální
druh komentované prohlídky zajišťovali kostýmovaní průvodci v průběhu konání
Slavností Zlaté stezky.
Byly zajištěny muzejně-pedagogické akce u příležitosti muzejní noci. Konkrétně
se jednalo o soutěž věnovanou dětem. Zaměřena byla na kresebné pojetí Bursových
fasád. Připravena byla dobrodružná stezka ve sklepích muzea. Na jednotlivých stanovištích byly pro odvážlivce otázky z historie Prachatic. Pro hravé byla k dispozici
herna s obřími kostkami s motivy domů postavených Jakubem Bursou.
Uspořádány byly dvě soutěže. První soutěž proběhla v rámci konání Festivalu
dětské knihy ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Tato soutěž byla vědomostní a jejím tématem byla historie Prachaticka i celého jihočeského regionu.
Určena byla opět dětem. Druhá soutěž byla doprovodnou akcí k výstavě Navaříno,
napečíno, naklizíno. Jednalo se o soutěž pro širokou veřejnost, její název byl O nejlepší bramborový salát.
Poslední složkou práce na poli muzejní pedagogiky byly herní prvky vytvořené
pro výstavu Jihočeský zedník Jakub Bursa. Jednalo se o magnetické segmenty fasád
domů, inspirovaných Bursovými stavbami. Pro výstavu Navaříno, napečíno, naklizíno byly realizovány herní prvky v podobě magnetické kuchyňky, kreativního
skládání ubrousků, hravého nácviku servírování a poznávání tradičních vánočních
vůní pomocí čichu.
Fotodokumentace probíhala v průběhu celého roku v několika základních tématech. Prvním z nich je dokumentace současného stavu města a změn v jeho architektuře. Dalším tématem je fotografování veškerých akcí muzea. Dále dokumentace
expozic a krátkodobých výstav. Celkem bylo vyfoceno a založeno 2343 fotografií.
Marketingová činnost spočívala zejména ve tvorbě nového loga muzea. Dále pak
zhotovení propagačních materiálů v podobě letáčků, pozvánek upozorňujících zejména na muzejně – pedagogické akce muzea. Další novinkou byly návrhy a výroba
drobných upomínkových předmětů v podobě samolepek a magnetek s motivy spojenými buď s Prachatickým muzeem, nebo s konkrétní výstavou.
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Navaříno, napečíno, naklizíno. Vánoční výstava
Prachatického muzea – Petra Richterová
Výstava měla více než tradiční vánoční klid připomenout ten předvánoční shon
a vzdát tak poctu všem hospodyňkám, které nikdy neměly před Vánoci práci zrovna lehkou.
Na počátku 20. století ale nebyla hospodyňka na takovou práci většinou sama.
Buď měla v domácnosti služebnou, nebo si ji mohla na konkrétní práci najmout.
Dnes můžeme děkovat ženskému emancipačnímu hnutí, že i muži dokázali postupně všechnu tu domácí dřinu ocenit – stačilo jim prostě přepočíst ji na peníze.
Mužský svět v té době volal po ekonomizaci, a to nejen v oblasti čistě finanční.
Díky tlakům na zjednodušení fyzicky namáhavé práce se vynálezci a zlepšovatelé
začali zabývat i drobnými strojky pro domácnost, které nakonec zcela nahradily
pomocnou sílu v domácnosti. Je třeba připomenout, že tyto vynálezy přišly většinou ze Spojených států amerických, a tak se pro ně vžil i přívlastek „americký“.
Brzy ale zdomácněly a vyráběly je i firmy na našem území. Tak pod pojmem „americká řezačka“ se neskrývalo nic jiného než litinový strojek na strouhanku, zeleninu, či maso. Americkou kuchyni se spoustou drobných přihrádek (aby každá věc
měla své pevné místo a byla vždy pohotově) zase vyráběli třeba i truhláři v Lišově.
Výstava Navaříno, napečíno, naklizíno se snažila alespoň částečně přiblížit tu
úžasnou dobu plnou změn, kdy domácnosti začínaly vítat místo upovídaných
služebných služebníky němé. Zaměřená byla především na dobu mezi světovými
válkami, ale předvedla pochopitelně i starší kousky. Jednak proto, aby měl návštěvník srovnání, jednak proto, že staré věci v nových domácnostech přetrvávaly
a nové se ujímaly jen pozvolna. Výstava se snažila co nejvíce vytěžit z možností
výstavních prostor Prachatického muzea, proto byla rozdělena do tří částí. Ve
vstupní hale muzea byla navozena ta správná atmosféra vstupem do prvorepublikové kuchyně, jíž vévodila koketní služtička, nebo chcete-li hospodyňka. Samostatný prostor byl věnován vyšívaným kuchařkám a kuchyňským ručníkům,
které bývaly v kuchyni nezbytným doplňkem a podle charakteru vyšitého nápisu
neustále připomínaly buď hospodyni, nebo hlavě rodiny, na co dávat při společném soužití obzvláště pozor.
Z kuchyně jsme se přesunuli do spodní výstavní místnosti, která částečně také
reflektovala téma vaření, kromě toho nabídla i drobná překvapení v podobě pomůcek k pečení. Ačkoliv zůstává v tomto oboru velká část pomůcek stále podobná,
našlo se i několik takových, s kterými by si zdaleka ne každá dnešní hospodyňka
věděla rady. Téma vánočního pečení a vaření by nebylo úplné, kdybychom alespoň
náznakem nepřipomenuli také servírování pokrmů. K těm opravdovým vánočním
lahůdkám patřila především dlouhá mísa na štiku nebo souprava na raky, oboje ze
sbírek Jihočeského muzea v Č. Budějovicích.
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Poslední výstavní místnost byla věnována takové té popelce mezi tématy výstav,
a sice úklidu. Ukázalo se, že je toto téma pomíjeno celkem neprávem, neboť právě
tady se setkáváme s řadou zaniklých zajímavých systémů. Specialitou pro návštěvníky starších generací byl prvorepublikový O-Cedar mop, neboli „šňůrový utěrák“
– prostředek, který na našem území na dlouhou dobu upadl do zapomnění, a když
je teď znovu vrácen do běžného života, překvapuje nás, že byl vynalezen již v 19.
století (podobně jako většina systémů na jeho ždímání, které jsou dnes vydávány za
převratnou novinku). Podobnou zajímavostí byl jistě i litinový leštič parket, nebo
vysavače, které se podařilo předvést v určité vývojové linii. Byly zde zastoupeny nejen „moderní“ elektrické hrncové a doutníkové vysavače firem Siemens nebo Electrolux, ale také starší přístroje Birum a Jobír, které vysávaly na principu pístu pomocí všude dostupného ručního pohonu. Těžko říci, jestli jimi byla práce hospodyňky
opravdu ušetřena, na druhé straně ale určitě tyto přístroje splňovaly požadavky
na hygienický úklid, který zbaví domácnost škodlivých atomů prachu, aniž by je
uklízející osoba musela vdechovat... V této části byla kromě sbírky Prácheňského
muzea v Písku využita také úspěšně se rozrůstající sbírka Prachatického muzea na
toto téma.
Nedílnou součástí výstavy byly i doprovodné akce. Již 26. 11. přednášela na téma
Magie adventní a vánoční kuchyně aneb předvánoční radost či zlost? PhDr. Marcela Macková, která se tématu vaření a pečení v lidové kuchyni dlouhodobě věnuje.
S pečením byla spojena i další akce Prachatického muzea, a sice Vánoční pečení
s panem Sobotovičem, které provonělo muzeum na dlouhé dva dny. Dopoledne
bylo věnováno školám, jejichž program byl pro tyto účely doplněn komentovanou
prohlídkou výstavy, odpoledne už si mohla ale pletení z kynutého těsta vyzkoušet
i široká veřejnost. Lákadlem pro veřejnost se stala i Soutěž o nejlepší bramborový
salát, která proběhla ve spolupráci se Zdravou kuchyní Petra Stupky. Věhlasný kuchař Petr Stupka se v ní stal předsedou poroty, která zhodnotila chuť celkem deseti
přihlášených salátů. Vítězkou se nakonec stala paní Hoblíková se salátem č. 10.
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II. Sbírky
1. Výpůjčky
Dlouhodobé
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 52/2010, celkem 16 ks do expozice Zlaté stezky.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 25/2010, celkem 15 ks do expozice Zlaté stezky.
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, celkem 7 ks do expozice ,,Prachatice-pohled do minulosti města 1. část“.
Moravská galerie v Brně, smlouva č. Z 43/2011/U, celkem 11 ks do expozice ,,Prachatice- pohled do minulosti města 1. část“.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, smlouva č. 270/2010, celkem 10 ks do expozice ,,Prachatice- pohled do minulosti města 1. část“.
Národní zemědělské muzeum, pobočka Ohrada Hluboká nad Vltavou, smlouva
č. 71/300/2012, celkem 6 ks do expozice ,,Prachatice-pohled do minulosti města
1. část.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny, smlouva č. 4/2012, celkem 1 ks do expozice ,,Prachatice-pohled do minulosti města 1. část“.
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva č. 49/2012, celkem 7 ks do expozice
,,Prachatice-pohled do minulosti města 1. část“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 17/2012, celkem 2 ks do expozice
,,Prachatice-pohled do minulosti města 1. část“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 18/2012, celkem 1 ks do expozice
,,Prachatice-pohled do minulosti města 1. část“.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 9/2012, celkem 1 ks do
expozice ,,Prachatice-pohled do minulosti města 2. část“.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 9/2010, celkem 16 ks do expozice Zlaté stezky.
Muzeum středního Pootaví, Strakonice, smlouva č. 5/2010, celkem 3 ks do expozice Zlaté stezky
Soukromá sbírka – manželé Nuskovi, Včelná pod Boubínem, celkem 1 ks do expozice Zlaté stezky.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 5/2010, celkem 8 ks do
expozice Zlaté stezky.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Komunita Prachatice,
smlouva č. 1/2011PM, celkem 37 ks do expozice ,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva z 20. 1. 2011, celkem 10 ks do expozice ,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
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Římskokatolická farnost Netolice, smlouva č. 1/2012, celkem 1 ks do expozice ,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 14/2011, celkem 5 ks do expozice
,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 11/2011, celkem 3 ks do expozice
,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 2/2011, celkem 53 ks do
expozice ,,Životní pouť svatého Jana Neumanna“.
Krátkodobé
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 6/2012, celkem 133 ks
na výstavu ,,Opomíjený symbol Vánoc“.
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, smlouva č. 49/2012, celkem 4 ks
na výstavu ,,Opomíjený symbol Vánoc“.
Muzeum Jindřichohradecka, smlouva ze dne 3. 9. 2012, celkem 23 ks na výstavu
,,Opomíjený symbol Vánoc“.
Západočeské muzeum v Plzni, smlouva č. 19/2012, celkem 18 ks na výstavu ,,Opomíjený symbol Vánoc“.
Hornické muzeum Příbram, smlouva č. 5/2012, celkem 23 ks na výstavu ,,Opomíjený symbol Vánoc“.
Prácheňské muzeum Písek, smlouva č. 6/2013, celkem 23 ks na výstavu Jihočeský
zedník Jakub Bursa – štíty a smlouva č. 18/2013, celkem 33 ks na vánoční výstavu.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 1/2013, celkem 27 ks na
výstavu Jihočeský zedník Jakub Bursa – štíty.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 34/2013, celkem 12 ks na výstavu
Andreas Hartauer a smlouva č. 41/2013, celkem 20 ks na vánoční výstavu.
Muzeum Jindřichohradecka, celkem 12 ks na vánoční výstavu.
Celkem zapůjčeno 214 sbírkových předmětů.

2. Zápůjčky
Dlouhodobé
Muzeum středního Pootaví, smlouva č. 2/2003, celkem 1 ks.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, smlouva č. 4/2003, celkem
1 ks.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 3/2004, celkem 6 ks.
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny, OU Kvilda, smlouva č. 5/2000, celkem 7 ks.
Památník Mistra Jana Husa, Husinec, smlouva č. 2/2004, celkem 7 ks.
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Krátkodobé
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č. 1/2010, celkem 45 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 2/2010, celkem 14 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 5/2011, celkem 2 ks.
Zámek Dub, majitel Ing. Jaroslav Battaglia, smlouva č. 5/2010, celkem 2 ks
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, St. Oswald, smlouva č. 4/2012, celkem
93 ks.
Národní zemědělské muzeum Praha, smlouva č. 5/2012, celkem 1 ks.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č. 1/2013, celkem 20 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 3/2013, celkem 13 ks.
Městské muzeum ve Volyni, smlouva č. 4/2013, celkem 2 ks.
Prácheňské muzeum Písek, smlouva č. 6/2013, celkem 6 ks.
Celkem zapůjčeno 206 ks sbírkových předmětů.

Inventarizace sbírek
Na základě příkazu č. 5/2013 ředitele Prachatického muzea Mgr. Pavla Fencla byla
provedena řádná inventarizace podsbírky Militaria – 14.
Zahájena byla 18.11.2013 a vzhledem k velké nemocnosti pokračuje i začátkem
r. 2014.
Kurátor podsbírky PhDr. František Kubů.
Členové inventarizační komise: Mgr. Zdeňka Oberfalcerová a Věra Toncarová.
Celkem bylo označeno v přírůstkových knihách 4.406 zápisů s 10.804 ks.

CES
Centrální evidence sbírek
Evidenční číslo v CES: SPM/002-03-13/055002
Prachatické muzeum má celkem 13 podsbírek.
Podsbírka Etnografická-11, kurátor Mgr. Petra Richterová.
Podsbírka Archeologická-9, kurátor Mgr. Ing. Marek Parkman.
Podsbírka Jiná-sklo, porcelán a kamenina-25, kurátor Mgr. Zdeňka Oberfalcerová.
Podsbírka Další-kamenné předměty, železné, hole-24, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Negativy a diapozitivy-20, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Písemnosti a tisky-19, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média-21, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Militária-14, kurátor PhDr. Františe Kubů.
Podsbírka Výtvarného umění-15, kurátor Mgr. Zdeňka Oberfalcerová.
Podsbírka Uměleckého řemesla-16, kurátor Marcela Rosová
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Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce-17, kurátor Marcela Rosová
Podsbírka Numismatická-13, kurátor Jaromíra Zýková.
Podsbírka Knihy-18, kurátor Jaromíra Zýková.
Dne 9. 1. 2013 jsme provedli změny v CES ,,aktualizace- nové přírůstky“ pro tyto
podsbírky:
Další-kamenné předměty, železné, hole: 18 PČ
Etnografická: 55 PČ
Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média: 3 PČ
Jiná-sklo, porcelán a kamenina: 9 PČ
Písemnosti a tisky: 62 PČ
Uměleckoprůmyslové práce: 29 PČ
Výtvarného umění: 49 PČ
Uměleckého řemesla: 12 PČ
Numismatická: 19 PČ
Celkem: 256 PČ
Dne 7.5.2013 jsme provedli změny v CES katalogizace, aktualizace, vyřazení a rušení čísel pro tyto podsbírky:
Písemnosti a tisky: aktualizace 11 PČ
Další-kamenné předměty, železné hole: vyřazení 4 PČ a 1 PČ bylo zrušeno
Etnografická: aktualizace 59 PČ, přidáno 20 PČ a 9 IČ, vyřazené 3 PČ a zrušeno
19 IČ
Jiná-sklo, porcelán a kamenina: přidáno 5 PČ a 4 IČ a zrušeno 6 IČ
Uměleckoprůmyslové práce: aktualizace 1 PČ, vyřazeno 14 PČ a zrušeny 3 IČ.
Knihy: přidáno 112 IČ
Militária: přidány 4 PČ
Numismatická: přidáno 16 PČ, změnou 3 PČ
Uměleckého řemesla: přidány 2 PČ, vyřazeny 3 PČ a zrušeny 2 IČ
Celkem: 301 PČ a IČ
CES k 31.12. 2013 celkem: 29. 024 evidenčních čísel

Sbírkotvorná činnost – nákupy
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v Prachatickém muzeu dne 26.11. 2013 ve složení:
Mgr. Ivan Slavík - Regionální muzeum, Český Krumlov
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PhDr. Nora Jelínková - Jihočeské muzeum České Budějovice
Daniela Liščáková - Muzeum JUDr. O. Kudrny, Netolice
PhDr. Jiří Prášek – Prácheńské muzeum v Písku
Mgr. Pavel Fencl - Prachatické muzeum
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová - Prachatické muzeum
Seznam zakoupených předmětů do jednotlivých podsbírek:
Podsbírka uměleckoprůmyslové práce
1. Plechová kamínka – dětská hračka
2. Kůň dřevěný houpací
10. Postříbřený příbor na humry – 7 ks
15. Panenka
16. Kleště na chřest - alpakové
Celkem za podsbírku:

cena – 50 Kč
cena – 1.800 Kč
cena – 400 Kč
cena: 500 Kč
cena: 50 Kč
2. 800 Kč

Podsbírka etnografická
4. Mlýnek na strouhanku
cena – 300 Kč
5. Forma na máslo dřevěná, vyšívaný přehoz přes postel 2 ks,
2 šátky – pleny, souprava přehoz a ubrus – bílá drhaná
a ženský kroj
cena – 1.000 Kč
6. Kraslice – soubor 5 ks
cena – 240 Kč
7. Kraslice zdobené slámou – 4 ks
cena – 600 Kč
8. Velikonoční klepadlo, krabička od čaje
cena – 110 Kč
9. Máselnice soudková
cena – 500 Kč
11. Kolébka dřevěná, dětská
cena – 1.000 Kč
12. Historický vysavač Esa Rex s příslušenstvím
cena – 215 Kč
13. Formička na cukroví
cena – 100 Kč
14. Šicí stroj Singer-sedlářský, fén zn. Fön,
mlýnek nástěnný neúplný, litinový tál,
slunečník s květinovým vzorem
cena – 1.000 Kč
16. Plechovka Perola
cena: 150 Kč
18. Leštič na parkety Rapax, litinový s násadou
a polička na kořenky
cena - 900 Kč
Celkem za podsbírku:
6. 115 Kč
Podsbírka numismatická
3. Pamětní medaile – 10 ks
Celkem za podsbírku:

cena – 500 Kč
500 Kč
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Podsbírka fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
14. Magnetofon Sonet duo
Celkem za podsbírku:

cena – 500 Kč
500 Kč

Podsbírka uměleckého řemesla
17. Korálkový obrázek z poutě
Celkem za podsbírku:

cena - 100 Kč
100 Kč

Podsbírka jiná – sklo, porcelán a kamenina
14. 2 karafy se zátkou z čiré bezbarvé skloviny, zdobené
broušením
cena – 300 Kč
2 hrnky porcelánové s bílou glazurou, zdobené zlatými linkami cena – 100 Kč
6 keramických talířů Ditmar-Urbach, bílá glazura,
modrá linka, květinový dekor
cena – 100 Kč
Celkem za podsbírku:
500 Kč
Podsbírka výtvarného umění
19. Jaroslav Pešek.: Jihočeské štíty – PF, tempera/papír – 4 ks cena – 2. 000 Kč
Celkem za podsbírku:
2. 000 Kč
Celková část na nákup sbírkových předmětů za rok 2013 činila celkem 12.515,- Kč
a vše bylo odsouhlaseno poradním sborem pro sbírkotvornou činnost.

Dary
B. Kratochvílová, Prachatice
1 ks budík Prim.
Zdenka Krýchová, Vimperk
1 ks porcelánové konvice, dezertní keramické talířky 5 ks, 6 sad porcelánových
šálků s podšálky.
Soubor nábytku art deco, lustr, gramofon s rádiem Tesla Tábor, fotoaparát zn. Optineta v pouzdru, dřevěné kruhadlo na zelí, litinová forma na šunku, litinový mlýnek na maso Filakovo, elektrický mlýnek na kávu Eta moka, elektrický toustovač,
skleněná máselnice s klikou, duralový stojánek na stromeček.
Husinecká Ludmila, Prachatice
hračka - panenka chodička.
Jan Houška, Prachatice
plakety.
V roce 2013 bylo zapsáno celkem 255 PČ tzn. 357 ks a 4 soubory.
Zpracovala Mirka Zýková
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III. Provozní oddělení
Věra Škopková
Odborná knihovna
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 činil 6836 přírůstkových čísel. V tomto
roce bylo zapsáno 127 nových knih . Knihovna stále odebírá 12 ks titulů odborných
časopisů, jeden titul deníku-Prachatický deník. Náklady na nový knihovní fond
dosáhl výše 21 251,- Kč, přičemž většinu nových titulů získala knihovna výměnou
za vlastní publikace, především za sborník Zlatá stezka 19/2012.
Knihovna stále provozuje internet zdarma.
Provozní oddělení
Realizace:
Leden, únor – renovace schodů, administrativní budova
Březen – výroba obrázků k prodeji
Duben, květen, červen – pomoc při realizaci Zemské výstavy v Regionálním
muzeu v Českém Krumlově (vitriny, stěny, vlakové kupé)
Září – odvodnění klimatizace ve dvoře, regály a světla v podkrovním depozitáři
Prosinec – výroba obrázků k prodeji
Návštěvnost
V roce 2013 navštívilo Prachatické muzeum celkem 11695 osob, z toho bylo
3296 platících.

IV. Hospodaření Prachatického muzea v roce 2013
Náklady v Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku

309 048,04
1 022 791,58
45 862,20
323 847,76
63 543,94
12 294,00
920 744,76
4 050 489,00
1 274 640,00
121 948,90
63 285,00
967 383,46
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Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Kurzové ztráty
Náklady celkem

74 239,43
- 27 522,00
769,25
9 223 365,32

Výnosy (v Kč)
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodaného zboží
Úroky
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Kurzové zisky
Výnosy územních rozpočtů z transferů
Výnosy celkem

587 477,00
26 559,00
9 819,06
176 071,76
198 726,58
3 299,57
8 254 782,80
9 256 735,77

Hospodářský výsledek – zisk

33 370,45
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V. Obrazová příloha

Závěrečný díl knižní řady Zlatá stezka vyšel
v německé verzi v říjnu 2013. Pojednává o pasovské
části této slavné historické komunikace

Trasa exkurze po Zlaté stezce (zelená čára) pro
německé geografy 2. 10. 2013

Slavnostní prezentace knihy Der Goldene Steig 4 v Státní knihovně v Pasově 22. 10. 2013.
Zleva dr. M. Wennerhold (Státní knihovna Pasov), prof. F-R. Erkens (Universita Pasov), dr. P. Zavřel (JČM
Č. Budějovice), dr. F. Kubů (Prachatické muzeum) a dr. H. Böhm (Vlastivědný spolek východního Bavorska)

Výzkum pošumavských zámečků. Zámek Hoštice 16. 5. 2013

Výzkum pošumavských zámečků. Zvířena v zámeckém parku v Němčicích 25. 9. 2013

Výzkum pošumavských zámečků. Vernisáž výstavy
B. Mudrové Kožené svítání na zámku Dub
10. 8. 2013

Výzkum pošumavských zámečků. Oslava
70. narozenin baronky Jany-Marie di Battaglia na
zámku Dub 8. 12. 2013

Katalog výstavy Chebsko za vlády Štaufů, otevřené
v Chebu 2. 6. 2013

Odhalení štaufského sloupu před štaufskou falcí
v Chebu 12. 7. 2013

Štaufský sloup v Chebu den po odhalení

Muzejní studijní exkurze do východních Čech 9.–11.
10. 2013. Historická ředitelna Muzea východních
Čech v Hradci Králové

Muzejní studijní exkurze do východních Čech 9.–11.
10. 2013. Skanzen na Veselém kopci

Muzejní studijní exkurze do východních Čech 9.–11.
10. 2013. Setkání turistů a památkářů na hradě
Žumberku

Muzejní studijní exkurze do východních Čech 9.-11.
10. 2013. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Model hospodářské usedlosti ve Dvorech čp. 11, okres
Prachatice. Stav před konzervací

Stav modelu po konzervaci

Výstava Jihočeský zedník Jakub Bursa

O-Cedar mop v plechovce, 20. léta 20. stol.

Cínová souprava na kávu, konec 18. stol.

Kostýmovaní průvodci na Slavnostech Zlaté stezky

Vernisáž výstavy Andreas Hartauer a jeho šumavská
hymna

Vánoční pečení s panem Sobotovičem

Komentovaná prohlídka pro MŠ Skalka

Komentovaná prohlídka výstavy Navaříno, napečíno, naklizíno

Výstava Navaříno, napečíno, naklizíno

Navaříno: servisy na kávu, bowli a zákusky

Naklizíno: nejstarší ruční vysavače, v popředí
elektrický vysavač Siemens

Soutěž O nejlepší bramborový salát – hodnocení
vzorků odbornou porotou

Tradiční techniky zdobení kraslic s Lenkou Volkovou

Velikonoční výtvarný workshop

Stránka z návštěvní knihy

