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Úvod
Prachatické muzeum je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Sídlem instituce
je č.p.13 na Velkém náměstí v Prachaticích. IČO 00071845. Činnost muzea vymezuje zřizovací listina.
V čele muzea je ředitel jmenovaný a odvolatelný zřizovatelem.
Prachatické muzeum se dělí na tři úseky: vedení muzea, odborné oddělení a provozně technické
oddělení. Prachatické muzeum vyvíjí svou činnost v těchto objektech: č.p. 13/I, 245/II a 255/II
Prachatické muzeum prošlo v roce 2007 první etapou zkvalitnění své práce především v oblasti
zviditelnění vzdělávacích aktivit pro veřejnost. Zároveň byly provedeny nutné zásahy do vnitřního
chodu muzea. Byly vyřešeny základní personální problémy, zrevidován a doplněn systém vnitřních
předpisů. Došlo k posílení stavu zaměstnanců a tím k odstranění doposud používaných nevhodných
praktik, které často komplikovaly práci zaměstnanců odborného oddělení.
Od července 2007 využívá Prachatické muzeum další dva objekty (č.p. 245 a 255), o jejichž
převodu do majetku Jihočeského kraje probíhají jednání. Objekt č.p. 245 by měl být využit pro potřeby
nové expozice Zlaté stezky (plánované otevření v r. 2010 u příležitosti milénia Zlaté stezky), objekt
č.p. 255 slouží jako technické zázemí muzea a bude od listopadu 2008 využíván pro potřeby
archeologa.
Výroční zpráva podává přehled o činnostech Prachatického muzea i o změnách, ke kterým v roce
2007 došlo.

Vedení muzea
Vedení muzea se muselo hned od počátku roku vypořádat s problémy, které přinesl rok 2006 i roky
předchozí. Především bylo nutné kvalitně vyřešit hospodaření muzea a zajistit adekvátní hospodářský
výsledek. Vzhledem k dlouhodobé nemoci hospodářky i nevhodnému dosavadnímu systému (řešení
velké části ekonomicko-administrativních záležitostí službou) i trvalo několik měsíců, než bylo
dosaženo uspokojivých výsledků. Byla vypovězena smlouva s agenturou, zabezpečující úklid a tato
činnost byla zajištěna v rámci dohody o pracovní činnosti. Bylo nutné rovněž změnit nevhodné
programy pro účetnictví i zpracování mezd. Byla posílena oblast výstavnictví, správy budov, BOZP,
PO a autoprovozu.
Důležitým krokem bylo zahájení velmi úzké spolupráce s městem Prachatice (ředitel je členem
kulturní komise rady města, předsedou nadačního fondu pro záchranu památek, člen redakční rady
Radničního listu) a tato spolupráce se projevila nejen ve vydání společné vstupenky do kulturních
zařízení města, Prachatického muzea a Muzea loutek a cirkusů, ale i ve finanční podpoře města
Prachatice (příspěvek na činnost muzea 41 tis. korun).
Bylo zajištěno vydání sborníku Zlatá stezka, který v r. 2006 nemohl být vydán (údajně z nedostatku
finančních prostředků), vydána mimořádně úspěšná publikace Zmizelé Prachatice, realizována
Naučná stezka Život na Zlaté stezce (ve spolupráci s obcí Stožec).
Došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti muzea, jak v expozicích a na výstavách, tak především
při pořádaných přednáškách. Nesmyslně vysoké vstupné (40 Kč) bylo sníženo na 30 korun.
V rámci činnosti nákupní komise došlo k výraznému posílení nákupu sbírkových předmětů.
Ředitel muzea byl rovněž jmenován členem týmu pro přípravu výstavy Karel Klostermann – příběh
šumavské podmalby a zúčastňoval se pravidelných porad v JčM.
Úspěšná byla propagace Prachatického muzea v pořadech ČT Toulavá kamera a POKR a
v Českém rozhlase.

1. ODBORNÁ ČINNOST

PhDr. František Kubů - historik starších dějin
Výstavy a expozice (mimo podílu na výstavách v PTM):
- Práce na koncepci nové expozice Zlaté stezky
- Karel Klostermann - podíl na přípravách velké krajské výstavy 2008 (hlavně část Turistika na
Šumavě); navázání kontaktů s uvažovaným německým partnerem Waldmuseum Zwiesel
- Karel Klostermann a pošumavské zámky - příprava dlouhodobé výstavy v Prachatickém muzeu,
která bude doprovodnou částí velké krajské výstavy
- Zlatá stezka na mapách - výstava ve Velkých Opatovicích na Moravě
- podíl na bavorské zemské výstavě Bayern - Böhmen. 1500 Jahre Nachbarschaft ve Zwieselu
Přednášky:
- Burgen am Goldenen Steig - s dr. Zavřelem - Universität Passau - 28.3.
- Zlatá stezka - výzkum slavné středověké komunikace - Západočeské muzeum Plzeň - 3.4.
- 170 let bádání o Zlaté stezce - s dr. Zavřelem - Prachatické muzeum - 5.6.
- Přetichý romantik Joseph von Eichendorff - Prachatické muzeum - 27.11.
Revize
- podíl na inventuře podsbírky Písemnosti a tisky (M. Rosová)
Doprovodné akce a různé:
- Nákupní komise JČM v Č. Budějovicích - účastním se práce jako řádný člen
- Naučná stezka České Žleby - Bischofsreut - dokončení a instalace v terénu, podíl na textech, výběru
trasy a jednotlivých zastavení; spolupráce s německým partnerem Förderverein Haidmühle
- Muzejní studijní exkurze Opavsko - příprava a realizace
- provázení německých aj. zahraničních skupin po muzeu a po městě (Bělorusové, delegace ze
Zvolenu, studenti univerzity Regensburg, Volksschule Grafenau, němečtí školáci - družba se ZŠ Zlatá
stezka, německé zájezdy atd.)
Výzkumné úkoly:
Výzkum Zlaté stezky
Dokončení terénního výzkumu české části kašperskohorské větve - výzkum Kvildského systému
detektorem kovů, výzkum předpokládaného strážního hrádku na vrchu Stráž, geodetické zaměření
Horskokvildského systému atd. - ve spolupráci s dr. Zavřelem z JČM v Č. Budějovicích.
Příprava výzkumu Zlaté stezky na německém (pasovském) území, studium a kopírování podkladů
P. Praxla z Waldkirchenu.
Práce na dokončení textů, na obrazové dokumentaci a na přípravě dalších částí knižních řad o Zlaté
stezce - 2. dílu německé řady a 1. dílu české řady - viz bibliografie.
Spolupráce na pořadu o Zlaté stezce s německou televizní stanicí Bayern 3.
Pošumavské zámečky
Archivní výzkum pramenů k dějinám jednotlivých zámečků (SOA Třeboň, Národní archiv Praha, SOA
Plzeň atd.) a průběžné sledování změn v celém regionu. Zkoumány zámky Nihošovice, Němčice,
Čestice, Lčovice, Černětice, Mačice, Vojnice a Ohrazenice. Příprava expoziční prezentace výzkumu
v rámci výstavy Karel Klostermann a pošumavské zámky. Dokončení článku o zámku Dub.
Chebský městský stát
Příprava pořadu o CHMS do Českého rozhlasu.
Štaufové. Nejvýznamnější dynastie evropského středověku
Sbírání podkladů pro přehled štaufologického bádání v letech 1991-2005 (navazuje na přehled
štaufologického bádání 1965-1990, publikovaný v Českém časopisu historickém v roce 1992);
shromažďování pramenů, literatury a obrazových a mapových podkladů pro první českou monografii
dynastie Štaufů, kterou má po roce 2010 vydat nakladatelství Veduta v Č. Budějovicích).

Dějiny Prachatic
Vypisování pramenů z edice Codex iuris municipalis, shromažďování regestů písemností k starším
dějinám města.
Bibliografie - články a knihy:
- Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti 6. Dub - 2. část, in: Zlatá stezka 12-13,
2005-2006, s. 97-126.
- Der böhmische Teil der Gulden Straß (s P. Zavřelem), in: Klosteridee. Der Säumerweg von Grafenau
nach Bergreichenstein. Sankt Oswald - Riedlhütte e.V.2007, s. 34-38.
- Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen
Handelsweges 2. Die Strecke Winterberg - Staatsgrenze (s P. Zavřelem). Passau 2007, vyd. Verein
für Ostbairische Heimatforschung Passau, Jihočeské muzeum České Budějovice a Prachatické
muzeum Prachatice, kniha, 231 stran, 239 obrazových příloh (čb. i barevných fotografií, mapek, plánů,
nákresů), 13 mapek průběhu trasy a 1 přehledná skládací mapa.
- Zmizelé Čechy. Prachatice (s. P. Fenclem, J. Koutnou a J. A. Magerem). Kniha, 60 stran textu, 131
fotografií. Nakl. PASEKA Praha - Litomyšl 2007.
- Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty 1. Úsek
Prachatice - státní hranice (s P. Zavřelem). České Budějovice 2007, vyd. Jihočeské muzeum v
Českých Budějovicích a Prachatické muzeum Prachatice, kniha 190 stran, 170 obrazových příloh (čb.
i barevných fotografií, mapek, plánů, nákresů), 26 mapek průběhu trasy a 1 přehledná skládací mapa.
- Šumava na každém kroku. Horní Vltava - Boubínsko. Vladimír Kunc - Fotoateliér VIDEO-FOTOKUNC 2007. Kniha, 148 stran, 11 průvodních textů ke knize fotografií V. Kunce (texty česky německy - anglicky).
- Život na Zlaté stezce. Texty a obrázky naučné turistické stezky České Žleby - státní hranice.
Prachatické muzeum 2007. Vyšlo v české a německé mutaci. Autoři textů: F. Kubů, Z. Lelková, J.
Štemberk.

Mgr. Pavel Fencl – historik mladších dějin
Dlouhodobé úkoly:
- práce na publikaci mapující historii obce Mičovice a jejích osad
- fotodokumentace a sběr materiálu týkajících se objektů lidové architektury na území okresu
Prachatice
- vydání atlasu starých map Šumavy
Publikační činnost:
- Jáma – život jihočeské vesnice, pro SHD Jáma
- Zmizelé Prachatice, pro nakladatelství Paseka, spolu s dr. Kubů, mgr.Koutnou a dr. Magerem
- příspěvky do sborníku Zlatá stezka
Výstavní činnost:
- kurátor výstavy Zmizelé Prachatice
Výzkumné úkoly:
- Karel Klostermann a jeho rod, Rankelský Sepp-fikce a skutečnost (s dr. Magerem),

Heraldická a vexilologická činnost:
- Zpracování návrhu znaku a vlajky obce Mičovice (s dr. Magerem) – znak i vlajka obci uděleny
v květnu 2007
- Zpracování návrhu vlajky pro městys Lhenice (s dr. Magerem) – vlajka udělena obci v březnu 2008
Ostatní:
Administrativně technické zajištění vzniku NS Život na Zlaté stezce a propagační brožury k této NS.
Výtvarné řešení panelů, spolupráce na grafické podobě (s MiJa Javorník)
Scénář a režie krátkometrážního filmu Šumava Karla Klostermanna (s TVSC plus) pro potřebu
výstavy v JčM
Scénář k filmu Karel Klostermann (režie Petr Skala) pro ČT ) zadáno RRA Šumava

Mgr. Zdeňka Oberfalcerová - historička umění
Práce se sbírkou výtvarného umění (po předávací inventuře v roce 2006) byla v tomto roce
zaměřena na zkvalitnění uložení, logického a vyhovujícího uspořádání jednotlivých předmětů a
vytvoření nových lokálních soupisů. Soubory grafických listů byly uloženy do nově vyrobených desek.
Především byla započata digitalizace evidenčních karet a postupná fotodokumentace sbírkových
předmětů - jednotlivých již existujících inventárních čísel. Nově byl zkatalogizován soubor 30 kusů
podmaleb na sklo.
Hlavním badatelským úkolem pracoviště bylo zahájení mapování výtvarných dějin regionu,
shromažďování informací a materiálů pro následnou výstavní a ediční činnost. V roce 2007 byl též
zahájen výzkum insitního umění na celém území jižních Čech a započala tak dlouhodobá cesta
specializace Prachatického muzea na shromažďování informací i děl tohoto druhu výtvarného umění.
Na tomto muzejním pracovišti byl zpracován scénář a realizována výstava nazvaná Vánoční ozdoby
–náhled do historie, následně vyšel článek o výstavě v Radničním listu a byla několikrát odvysílána
relace v radiu Faktor. Během přípravy výstavy byly získány do sbírek muzea cenné historické ozdoby
(dar, sběr, nákup) a na základě nově nabytých poznatků odborně zpracovány.
Pracoviště historika umění zajistilo v roce 2007 grafické návrhy a realizaci propagačního materiálu –
přehled akcí PTM – 2x, plakát k výstavě – 6x, plakát k přednášce – 14x, plakát ke kurzu – 2x,
pozvánka – 20x a PF2008.

Mgr. Ing. Marek Parkman – archeolog

Těžiště činnosti archeologického pracoviště spočívalo jako již tradičně v terénní práci. S investory
bylo uzavřeno 23 smluv a dozor nebo záchranný výzkum proběl na 87 stavbách na území celého
okresu Prachatice.
V březnu 2007 předal pan Dalibor Rund z Prachatic do sbírek Prachatického muzea soubor
archeologických nálezů z čp. 150 ve Lhenicích. Jedná se o zlomky nádob, nalézané od 80. let 20.
století do současnosti při stavebních úpravách obytného stavení, při terénních úpravách v prostoru
dvora a při práci na zahradě. Místo nálezu se nachází severně od kostela v místech zvaných Na
Dolánku. Většinu nalezené keramiky je možné datovat do novověku, část souboru však můžeme klást
již do období 13. století a několik kusů dokonce dokládá osídlení tohoto místa již v pravěku. Při
prohlídce zahrady za stodolou byly na celé její ploše nalézány zlomky nádob z 13. století, a proto zde
byla s laskavým svolením majitelů provedena drobná zjišťovací sondáž, jejímž účelem bylo ověření

přítomnosti archeologických situací. Bohužel se ukázalo, že v místě výzkumu jsou archeologické
situace prakticky zcela zničeny dlouhodobou zemědělskou činností a nálezy jsou rozptýleny v ornici.
Soubor keramiky z 13. století shromážděný panem Rundem za více jak 20. let a výsledky zjišťovací
sondáže naznačují, že v těchto místech nebo v blízkém okolí se mohlo nacházet jádro dosud
nejstaršího známého středověkého osídlení Lhenic. Ty jsou v písemných pramenech poprvé doloženy
k roku 1283.
V dubnu a květnu 2007 proběhl záchranný archeologický výzkum na ploše plánované stavby v obci
Želibořice, která je dnes místní částí Bušanovic. Díky němu se podařilo získat první archeologické
nálezy z intravilánu této obce, jejíž jméno je v písemných pramenech poprvé zmiňováno v roce 1329
(„Bohuslaus miles de Zeliboricz“). Zkoumaná plocha se nacházela v blízkosti zaniklého drobného
gotického a renesančního feudálního sídla, zbořeného koncem 17. století. Výzkum přinesl
jednoznačné doklady o osídlení tohoto místa již v průběhu 13. století a samozřejmě i ve stoletích
následujících. Na ploše necelých 57 m2 se podařilo odkrýt a zdokumentovat kulturní vrstvy, obsahující
poměrně bohaté nálezy (především zlomky nádob, drobné železné předměty, zvířecí kosti, mazanici,
strusku aj.) a o intenzitě sídlištních aktivit svědčí také 35 zahloubených objektů (kůlové jamky a menší
jámy), ale také například kamenné dláždění.
Dalším důležitým výsledkem výzkumu je zjištění, že zkoumané místo a jeho bezprostřední okolí
bylo osídleno již dlouho předtím, než zde byla ve 13. století založena vrcholně středověká vesnice
Želibořice. Lidé se zde usadili již v době železné, a to zřejmě opakovaně. Poprvé na přelomu starší a
mladší doby železné a poté znovu v průběhu mladší doby železné. Kromě střepů nádob z tohoto
období se podařilo nalézt také část bronzového šperku a zlomek švartnového náramku. Švartna je
vžité označení pro černý materiál uložený v těsném nadloží Kounovské kamenouhelné sloje
v prostoru mezi Rakovníkem a Slaným. Zde byla podle současných poznatků tato surovina těžena
především ve střední době laténské a švartnové šperky vyráběné Kelty byly vyváženy do celé střední
Evropy. Z Prachaticka je to první nález tohoto typu předmětu, několik zlomků švartnových náramků
ale známe z přilehlého Strakonicka. Jedná se o zajímavý doklad obchodních kontaktů našeho regionu
se středními Čechami.
Na přelomu června a července se Prachatické muzeum podílelo se společností Archeos a
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na zjišťovacím výzkumu významného slovanského
hradiště sv. Ján v Netolicích. Jeho hlavním cílem byla lokalizace kostela sv. Jana Křtitele, který se
nacházel v prostoru akropole.
Od července do října 2007 byl prováděn dozor a záchranný archeologický výzkum při odvlhčování
zdiva kostela Nejsvětější Trojice v Bohumilicích. Jedná se o románsko-gotickou stavbu, jejíž vznik je
v současné době kladen do doby kolem roku 1240. Již před započetím výzkumu tedy bylo možné
očekávat, že budou zachyceny starší stavební fáze kostela, neboť jeho současná podoba je z velké
části výsledkem pozdějších rekonstrukcí a přestaveb. Z původní stavby se dodnes zachovala zřejmě
pouze severní a východní zeď lodi. Z písemných pramenů například víme, že v roce 1663 byl kostel
v tak špatném stavu, že hrozil zřícením. K jeho další rekonstrukci došlo v letech 1817-1818, když
krátce předtím v roce 1815 při velkém požáru obce i s farou vyhořel. V průběhu prací se skutečně
podařilo odkrýt a zdokumentovat zbytky základů dnes již neexistujícího zdiva, dále původní zakončení
vítězného oblouku, starší úroveň podlahy ze zdobených dlaždic, dosud neznámý zazděný jižní vchod
a dokonce stopy po požáru. Zjištěné informace přispějí po stavebně historickém zhodnocení
k doplnění poznatků o této významné sakrální památce.
Ve výkopech uvnitř a zejména vně kostela byly také ojediněle nacházeny zlomky nádob z 13.
století. I když vzhledem k předpokládané době stavby kostela bylo možné osídlení z tohoto období
očekávat, takto staré nálezy dosud z Bohumilic známy nebyly. První uváděná písemná zmínka o obci
je z roku 1315 a další z doby krátce po polovině 14. století. Shodou okolností byl také v průběhu
výzkumu oznámen a předán panem Mgr. Janem Bláhou dřívější nález keramiky z 13. století, učiněný
při výkopu plynovodní přípojky na zahradě přilehlé fary. Protože charakter tohoto nálezu nevylučoval
přítomnost kulturní vrstvy nebo zahloubených objektů, bylo po předchozí domluvě přikročeno
k provedení menší zjišťovací sondáže na farní zahradě. Ta sice přímo nezachytila ani vrstvu ani
objekty, vzhledem k množství získaných nálezů je ale možné se domnívat, že toto místo a blízké okolí
bylo ve 13. století osídleno.
Třetí a zřejmě poslední etapou pokračoval předstihový výzkum v Libotyni. Stejně jako
v předchozích letech zde bylo zkoumáno osídlení, vztahující se k počátkům této obce. Z mocné
kulturní vrstvy i zahloubených objektů byly získány bohaté nálezy z 13.-14. století (keramika,
mazanice, struska, drobné kovové předměty, přesleny aj.). Celková prozkoumaná plocha za roky
2004, 2005 a 2007 již přesáhla 100 m2.
Z akcí menšího rozsahu stojí za zmínku záchranný výzkum při stavbě ZTV pro 5 rodinných domů
v blízkosti křižovatky ulic Prachatická a Bavorovská ve Strunkovicích nad Blanicí. V trasách liniových

výkopů zde byla zdokumentovaná a ovzorkovaná kulturní vrstva z 12.-13. století s bohatými nálezy a
v ploše komunikací se podařilo prozkoumat i několik zahloubených objektů. V Prachaticích byly při
odvlhčování zdiva budovy školy ve Vodňanské ulici získány nálezy z 10.-13. století, které dokládají
přítomnost osady, jejíž pozůstatky zde byly zachyceny již při stavbě školy ve 20. letech 20. století.
Navíc jeden kus štípané industrie může dokládat osídlení tohoto místa již v období pozdního paleolitu
až mezolitu. Ojedinělé nálezy mezolitické štípané industrie a keramiky z 13. století byly získány také
při stavbě rodinného domu s prodejnou a garáží v Prachatické ulici ve Volarech.
Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích byl proveden výzkum objektů
z časné doby laténské a časné doby římské v Ratajích u Bechyně. Jednalo se o výzkumný záměr
spojený s řešením grantového úkolu „Keltové a Germáni v 1. století př. Kr. v Čechách a ve střední
Evropě“, jehož řešitelem je Archeologický ústav AV ČR v Praze.
Přehled akcí za rok 2007
Bohumilice, oprava kostela Nejsvětější Trojice, odvlhčení kostelních zdí, dozor a ZAV.
Bušanovice, hospodářské zázemí k rodinnému domu čp. 11 na poz. parc. KN č. 50/1 ŽelibořiceBušanovice, ZAV.
Bušanovice, rozšíření fotovoltaické elektrárny na parc. č. 70/1, 70/3, dozor.
Čábuze, rekonstrukce NN, SB-3000-247, dozor.
České Žleby, kabel NN, p. Hakl, SB-5007-099, dozor.
Dobročkov, domovní čistírna odpadních vod pro dům čp. 17, na poz. parc. č. 320/1, dozor.
Dolní Nakvasovice, polní cesty: úseky DN S1, DN NC2, DN NC5, HN NC2, DN RC1, dozor.
Dolní Nakvasovice, novostavba rodinného domu, parc. č. 241, zjišťovací sondáž.
Drslavice, kabel NN, p. Kadlecová, SB-5005-257, dozor.
Drslavice, oprava dešťové kanalizace u Obecního úřadu, dozor.
Dvory, samoty, úprava vedení NN, SB-3007-003, dozor.
Horní Kožlí, kabel NN, p. Vyskočil, SB-5006-315, dozor a ZAV.
Hradiště, kabel NN, p. Švec, SB-5006-342, dozor.
Hracholusky, rekonstrukce vodovodu, dozor.
Husinec, kabel NN, p. Chmel, SB-5006-115, dozor.
Husinec, dětský domov ZK, SB-3000-008, dozor.
Kralovice, kabel NN, p. Soukup, p. Klein, SB-5006-140, dozor.
Kratušín, kabel NN, p. Harvalík, SB-5006-335, dozor.
Krejčovice, rekonstrukce rekreačního objektu čp. 15, st. parc. č. 15, dozor.
Krtely, kabel NN, p. Jiraň, SB-5006-290, dozor.
Ktiš, kabel NN, vodovod, SB-3005-125, dozor.
Kvilda, dostavba kanalizace 2004 a stavební úpravy obecní centrální ČOV, dozor.
Lažiště, zřízení parkovacího místa u čp. 3, dozor.
Lažiště, kabel NN, p. Hodina, SB-5005-267, dozor.
Lenora, kabel NN, obec (ZTV Nad tratí), SB-5006-191, dozor.
Lenora, kabel NN, p. Wittnerová, SB-5006-304, dozor.
Lenora, kabel NN, p. Urban, SB-5007-030, dozor.
Lenora, kabel NN, p. Kostka, SB-3007-036, dozor.
Lhenice, snižování povrchu pod přístřeškem na dvoře čp. 150, dozor a ZAV.
Lhenice, kabel NN, p. Jakl, SB-5006-292, dozor.
Lhenice, kabel NN, p. Trnka, SB-5006-181, dozor.
Libotyně, přístavba rodinného domu na parc. č. 9/2, ZAV.
Mičovice, kabel NN, p. Pešek, SB-5006-178, dozor.
Netolice, novostavba rodinného domu, vodovodní, kanalizační, elektro přípojky k objektu, přístupová
komunikace, terénní úpravy a oplocení, Na Valše, poz. parc. č. 1248/5, 1242/1, 1281, dozor.
Netolice, Muzeum JUDr. O. Kudrny, čp. 248, st. p. 501, vybudování sociálního zařízení a výměna
kanalizační přípojky, dozor.
Netolice, kanalizační přípojka k domu čp. 339, ul. Za potokem, dozor.
Netolice, stavební úpravy tarasové zdi, Dolní Mlýnská ul. čp. 150, dozor.
Netolice, výměna řadu DN 100 Horánek – Hlodačky, dozor.
Netolice, přeložka kanalizace v ulici Vodňanská, dozor a ZAV.
Netolice, kabel NN, zahrádky, p. Šandová, SB-5006-265, dozor.
Netolice, kabel NN, p. Hazuka, SB-5007-026, dozor.
Netolice, kabel NN, p. Voračka, SB-5006-185, dozor.

Němčice, kabel NN, p. Novotný, SB-5007-034, dozor.
Němčice, kabel NN, p. Faflík, SB-5007-101, dozor.
Nová Pec, kabel NN, p. Trampotová, SB-5006-037, dozor.
Oseky, novostavba rodinného domu na parc. č. 156/1, 1. etapa, dozor.
Osule, úprava NN, samota, SB-3006-029, dozor.
Perlovice, kabel NN, p. Nejedlý, SB-5006-043, dozor.
Prachatice, sanace vlhkosti zdiva v suterénu ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, dozor a ZAV.
Prachatice, výkop pro kanalizaci ve dvoře fary, dozor.
Prachatice, průmyslová zóna, parc. č. 1269/47, objekt pro výrobu truhlářských výrobků, dozor.
Prachatice, posílení kanalizace v Kasárenské ulici, dozor.
Prachatice, kruhová křižovatka ulic Krumlovská – Slámova – Zahradní – Jánská, dozor a ZAV.
Prachatice, STL plynovod pro objekt čp. 734 a TS s. r. o. v Krumlovské ulici, dozor.
Prachatice, skladová hala Stavebniny K, Nádražní 175, dozor.
Prachatice, stavba administrativní budovy ZZN, Pivovarská 197 na parc. č. 852/2 a 852/8, dozor.
Prachatice, o. východ, TS Silnice, kabel NN, SB-3000-001, dozor.
Prachatice, úprava TS, kabel NN, p. Čejka, SB-5006-117, dozor.
Prachatice, kabel NN, ul. Slámova – Zahradní, SB-3006-095, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Šíma Kandlův mlýn, SB-5006-289, dozor.
Prachatice, kabel NN, zahrádky za Klimou, SB-5006-182, dozor.
Pravětínská Lada, oprava VN, dozor.
Stachy, výstavba objektu školícího střediska na st. p. č. 14/2, dozor.
Strážný, kabel NN, p. Marek, SB-5006-251, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, ZTV Bavorovská ul., SB-5006-041, dozor a ZAV.
Strunkovice nad Blanicí, stavba rodinného domu na poz. parc. č. 168/1, parc. č. 1, Bavorovská ul.,
dozor a ZAV.
Šumavské Hoštice, oprava hřbitovní zdi a márnice v areálu kostela sv. Filipa a Jakuba, dozor.
Těšovice, ČOV, VN, TS, NN, SB-5006-110, dozor.
Vimperk, STL plynovodní přípojka pro dům čp. 63, Kaplířova ul., dozor.
Vimperk, oprava vodovodního řadu a komunikace v ulici Podzámčí, dozor.
Vimperk, kabel NN, p. Cinádr (u TS Tiskárny), SB-5006-243, dozor.
Vitějovice, úprava sítě NN, p. Vašíčková, SB-3006-206, dozor.
Vodice, stavba rodinného domu na parc. č. 16, dozor.
Volary, stavba rodinného domu včetně dešťové kanalizace se vsakovací jímkou, vodní a kanalizační
přípojky, STL a NTL plynovodní přípojky, přípojky NN, přístupové účelové komunikace a přemostění
potoka na pozemcích parc. čísel 74/9, 72/1, 4904 a 4730/1 v k. ú. Volary.
Volary, kabel NN, p. Mráz, SB-5006-084, dozor.
Volary, novostavba rodinného domu s prodejnou a garáží na parc. č. 180, 181, 42/3, 42/4, dozor a
ZAV.
Výrov u Husince, rozšíření provozovny FIMO-Olah, rychlé občerstvení, na parc. č. 1130/7, dozor.
Záblatí, rekonstrukce NN, SB-3007-123, dozor a ZAV.
Záblatí, stavba parkoviště u hřbitova, dozor.
Zábrdí u Lažišť, rodinný dům s hospodářským zázemím na poz. parc. KN č. 766/3, dozor.
Zábrdí u Lažišť, kabel NN, p. Kleinová, SB-5006-307, dozor.
Zátoň, kabel NN, p. Podlaha, SB-5006-252, dozor.
Zbytiny, kabel NN, ZEFA Volary s. r. o., dozor.
Zdenice, novostavba rodinného domu na poz. parc. KN č. 125/12, dozor.
Zdenice, kabel NN, p. Hejnal, SB-5000-301, dozor.
Zvěřenice, kabel NN, TERMS, SB-5006-215, dozor.
Žitná, polní cesty – 2. etapa: úseky P2, P4, P8, Pv9, dozor a ZAV.

Marcela Rosová – správce sbírek, CES

Výpůjčky za rok 2007
Jihočeské muzeum České Budějovice
2 ks renesanční truhly – dlouhodobá výpůjčka ( expozice Renesance – zlatý věk města )
Muzeum JUDr. O. Kudrny Netolice
4 ks obrázky svatých, 6 ks svícnů, 2 ks amforky, boží tělo,sv. Petr,
sv. Barbora, sv. Mikuláš, 2 ks plastika – dlouhodobá výpůjčka ( expozice Sakrální památky regionu )
Moravská galerie Brno
1 ks naběračka, 2 ks lžíce, 1 ks cínový pohár, 1 ks pohár svatební,1 ks holba, 1 ks pohár s víkem,
1 ks pohár konický, 1 ks pohár s víkem z kokosu, 1 ks truhlička – světlý jilm, 1 ks truhlička – intarzie –
dlouhodobá výpůjčka ( expozice Renesance – zlatý věk města )
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
1 ks talíř majolikový, 1 ks mísa majoliková, 2 ks džbán, 1 ks holba, 1 ks láhev, 1 ks humpen válcový,
1 ks kredenc – dlouhodobá výpůjčka ( expozice Renesance – zlatý věk města )
Národní technické muzeum Praha
26 ks jízdních kol, 8 ks reklamních cedulí
Prácheňské muzeum Písek
Hračky – celkem 5ks, textil – celkem 2 ks, fotografická sada v brašně, vánoční ozdoby – celkem 53 ks
Městské muzeum a knihovna Čáslav
vánoční ozdoby – celkem 301 ks
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice
vánoční pohlednice – celkem 21 ks
Městské muzeu Týn nad Vltavou
vánoční ozdoby – celkem 3 ksřetězy, držáky na svíčky, špička, stojan, vánoční stromek, obrázky,
pohlednice – celkem 33 ks
Muzeum Jindřichohradecka
vánoční ozdoby – celkem 7 ks
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
vánoční pohlednice – celkem 49 ks, výrobní vzorníky – celkem 332 ks, vánoční ozdoby – 153 ks

Zápůjčky za rok 2007
Kongregace Milosrdných sester Prachatice
1 ks obraz , biskup Jan N.Neumann – dlouhodobá zápůjčka
Stálá expozice Kvildy a Bučiny
1 ks skříň, 1 ks truhla, 1 ks kružítko, 1 ks sklářská píšťala, 1 ks saně, 1 ks lavice na výrobu dřeváků,
1 ks umrlčí prkno, 1 ks hodiny selské – dlouhodobá zápůjčka
Památník Mistra Jana Husa Husinec
1 ks plastika M.J.Husa, 1 ks pánev k ohništi, 2 ks svícen, 1 ks trojnožka, 2 ks držák na rožeň

Městské muzeum Volyně
4 ks římská keramika – dlouhodobá zápůjčka
Jihočeské muzeum České Budějovice
2 ks almary, 3 ks truhly, 1 ks čelo postele – dlouhodobá zápůjčka
Muzeum středního Pootaví Strakonice
1 ks cimbál – dlouhodobá zápůjčka
Městská knihovna Prachatice
písemnosti a tisky – J.N.Neumann – celkem 17 ks, kabát sv. J.N.Neumanna – 1 ks
Dům Bavorských dějin Augsburg, Bavorsko
pohár hasičského spolku – 1 ks
Muzeum východních Čech Hradec Králové
mučící nástroje – celkem 3 ks
ZŠ Vodňanská Prachatice
Pohlednice a fotografie – celkem 87 ks
ZŠ Národní Prachatice
pohlednice a fotografie – celkem 15 ks
Středočeské muzeum Roztoky
soubor skla – celkem 19 ks
Moravské kartografické centrum Velké Opatovice
2 ks figurina, 1 ks stojan kovový, 2 ks paruka, textil – celkem 3 ks a 1 pár
Obec Baráčníků, Vitoraz Prachatice
klobouk pánský – 1 ks
Regionální muzeum Český Krumlov
plechové formy – 12 ks, betlém – 3 ks, podmalba na skle, louskáček na ořechy, rádýlka – 5 ks,
kovová forma na těsto – 3 ks, forma cukrářská, soubor formiček, pohlednice vánoční – 19 ks
Muzeum při Správě Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
soubor sbírkových předmětů na výstavu ,,I muži mají své“
Městské muzeum Čáslav
perníkové formy plechové – 13 ks, perníkové formy dřevěné – 23 ks

Inventarizace:
Řádná inventarizace podsbírky Písemnosti a tisky zahájena 30.10. 2007 a ukončena 20.12. 2007,
kurátor podsbírky: Marcela Rosová, celkem odinventováno 8.986 evidenčních čísel.

CES:
Aktualizace CES číslo 739/2007 byla provedena dne 9.3. 2007 u podsbírek:
archeologická (3PČ), další (1PČ), etnografická (73PČ), fotografie,filmy,videozáznamy a jiná média
(8PČ), jiná (24PČ), uměleckého řemesla (5PČ), písemnosti a tisky (49PČ), uměleckoprůmyslové
práce (3PČ)
Aktualizace CES číslo 1271/2007 byla provedena dne 7.8. 2007u podsbírek:
jiná (1PČ), fotografie,filmy,videozáznamy a jiná média (4PČ), etnografická (73PČ), další (3PČ),
numizmatická (1PČ), písemnosti a tisky (53PČ), uměleckého řemesla (3PČ), výtvarného umění (3PČ)

Sbírkotvorná činnost:
Nákupy:
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se konal dne 4.12. 2007 , ve složení:
Milena Smolová – Muzeum při Správě národního parku Šumava
Mgr. Petr Jelínek – Regionální muzeum Český Krumlov - omluven
PhDr. Jiří Prášek – Prácheňské muzeum Písek - omluven
Daniela Liščáková – Muzeum JUDr. O. Kudrny Netolice
PhDr. Nora Jelínková – omluvena
Mgr. Pavel Fencl – Prachatické muzeum
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová – Prachatické muzeum
Marcela Rosová – Prachatické muzeum
Celková cena za nákup sbírkových předmětů za rok 2007 byla 31.963 Kč, vše bylo odsouhlaseno.
Seznam zakoupených sbírkových předmětů:
1.
Koště – bříza – ruční práce: 65 Kč
2.
Koš – dvouušák – ruční práce: 300 Kč
3.
Lidová podmalba na skle – Sv. Josef: 1.000 Kč
4.
Obraz –olej na kovu Jindřich Boška st. – Kostel se hřbitovem: 1.500 Kč
5.
Vánoční ozdoby z kartonu sypané ballotinou, 9 ks: 570 Kč
6.
Skřipce na vánoční stromek, 7 ks: 70 Kč
7.
Kniha Max Regal – Život a dílo Karla Klostermanna: 270 Kč
8.
Kniha František Veselý – Prachatice a okolí: 300 Kč
9.
Barevný linoryt Václav Hraba – Prachatice, Dolní brána: 200 Kč
10.
Barevný linoryt Václav Hraba – Prachatice, Husinec: 200 Kč
11.
Láhev skleněná tvz. Konopička: 250 Kč
12.
Lahvička tmavá na Maggi: 100 Kč
13.
DVD Josef Sahula: 238 Kč
14.
Vánoční ozdoby, 3 ks: 150 Kč
15.
Stojan na vánoční stromek: 250 Kč
16.
Obraz – olej/plátno Josef Krejsa – Bouřka: 22.000 Kč
17.
Obraz - akvarel Václav Jansa – Prachatice – návrh pohlednice: 4.500 Kč
Dary:
Brožury o vaření, kuchařky – 48 ks, sklo a porcelán – 23 ks, domácí potřeby – 34 ks, textil – 3 páry,
116 ks, obrázek – 1 ks, dřevěná plastika 1 ks, Olga Šatavová, Prachatice
Boty dětské na brusle, kalhoty pánské, deka, Anna Zíková, Prachatice
Kuchyňka vyšívaná, textilní na zeď, Hana Tesařová st., Staré Prachatice
Plena barevná, manželé Junovi, Hostivice
Kolíčky na prádlo, holínky dětské, textil – 5 ks, boty filcové, Věra Toncarová, Nebahovy
Sklo a porcelán – 23 ks, Marcela Doležalová, Prachatice
Dřevěné napínáky na obuv – 2 ks, Libor Marek, Prachatice

Geologický atlas, r. 1966, sako pánské – součást lesnické uniformy, učebnice a brožury – 27 ks,
uniforma lesníka, textil – 2 ks, Mgr. Pavel Fencl, Prachatice
Stříkačka hasičská, Římskokatolická farnost Prachatice
Svícen skleněný, hůl, vidle, rádio, hodiny nástěnné, lis na tvaroh, šicí stroj – celkem 12 ks, plastiky – 2
ks, Marie Ježková, Husinec
Čepice motorkářská a dětská čepice – 2 ks, textil – 3 ks, odznáčky – 7 ks, Lenka Hanžlová,
Prachatice
Boty pánské a dámské – celkem 8 párů, textil – 3 ks, domácí potřeby – 9 ks, Alena Zikmundová,
Smědeček
Boty pánské a dámské – 5 párů, textil – 48 ks, manželé Kučerovi, Vlachovo Březí
Textil – 24 ks, Šárka Ladýřová, Vimperk
Pračka dřevěná, Jiří Drnek Lnáře
Kniha ,,V pražské krčmě“, Jan Jungbauer, Prachatice
Kovové skřipce do vlasů – 8 ks, šaty dámské, Jitka Sedlecká, Prachatice
Šicí stroj značky Winter, Jan a Marie Lindovi, Prachatice
Děkovný dopis p. J.Krejsovi+fotografie, Adolf Hřebík st., Prachatice
Státní znak papírový Protektorátu Čechy a Moravy, Jan Houška, Prachatice
Tranzistorové rádio, r. 1978, 5 ks, Ing. Božena Zethnerová, Mnichovo Hradiště
Diktafon elektrický, Jaroslav Rada, Prachatice
Texty písní – Konopická na Kožlí, Zora Varousová, Protivín
Bačkory dětské tzv. papuče, taštička dětská, panenka gumová, céčka, Věra Škopková, Prachatice
Odznaky, medaile – policie ČR, nášivky, výložky, čepice policejní, sako – celkem – 23 ks, Milan
Marek, Prachatice
Šicí stroj bez skříňky, panoramatická fotografie čb. – Prachatice, Leonard Javorka, Prachatice
Boty pánské vysoké vojenské, Jan Lang, Vacov
Kruhadlo na zelí, Anna Hlavová, Prachatice
Soubor textilu – 6 ks, Marie Kašparová, Prachatice
Váha pultová, Ing. Jiří Bednarčik, Vimperk
V roce 2007 bylo celkem zapsáno 340 přírůstkových čísel tj. celkem 706 ks a 2 soubory.

Věra Toncarová - konzervátorka
Konzervátorské práce byly prováděny dle požadavků kurátorů jednotlivých podsbírek a dále podle
plánovaných výstav v tomto roce. Konzervace byla provedena na sbírkových předmětech, které jste
mohli vidět na výstavách Městské cechy na jihu Čech a Vánoční ozdoby v Prachatickém muzeu.
V tomto roce bylo zkonzervováno 126 sbírkových předmětů, převážně z podsbírky výtvarného umění
a etnografie, například cechovní závěsný znak, reklamní štít, koželužské nářadí, kování , zámky,
klíče, vánoční ozdoby, vánoční stojany. Na vánoční výstavě byly provedeny odborné zásahy také na
zapůjčených sbírkových předmětech a to zejména ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, z
Muzea Jindřichohradecka a z Městského muzea a knihovny v Čáslavi. Z podsbírky výtvarného umění
bylo zkonzervováno 7 sbírkových předmětů. Nemůžeme opomenout také nově získané předměty do
sbírky Prachatického muzea.Všechny tyto předměty projdou konzervátorskou dílnou před jejich
uložním do depozitářů. Jsou preventivně ošetřeny, asanovány, zbaveny dřevokazného hmyzu apod.
V roce 2010 je plánovaná výstava k životnímu jubileu J.Chwaly. Již nyní, s časovým předstihem
proběhly konzervátorské práce na 7 dřevořezbách a to z důvodu zápůjčky na výstavu Umělci čistého
srdce II v Příkazích u Olomouce, která se bude konat v roce2008. Další odborné práce na sbírkových
předmětech k této výstavě budou prováděny v průběhu následujících dvou letech.

Věra Škopková – muzejní knihovna
Stav knihovního fondu k 31.12.2007 činil 6082 přírůstkových čísel. V tomto roce bylo zapsáno 66
nových přírůstkových čísel. Knihovna odebírala 11 titulů odborných časopisů, 1 titul deníku (Listy
Prachaticka).
Registrováno bylo 30 čtenářů ( z toho 8 pracovníků muzea). Výpůjčky činily celkem 117 titulů.
Náklady na pořízení knihovního fondu činily celkem 21.058,50 Kč (nákup knih, časopisů, deníku
LP). Dále knihovna získala řadu titulů výměnou za sborník Zlatá stezka.
Internet je pro návštěvníky k dispozici zdarma.
Knihovnice Věra Škopková a Marcela Rosová absolvovaly v říjnu setkání knihovníků muzeí a
galerií ČR v Chebu.

2. PROPAGACE, PŘEHLED AKCÍ, HOSPODAŘENÍ A PROVOZ
Kromě pravidelného zasílání pozvánek, skládaček a plakátů PM všem partnerům, úřadům,
školám, kulturním i státním institucím, regionálním deníkům a rádiím, poštou i emailem přispívali
zaměstnanci pravidelně i do Radničního listu.
Zveřejněné články v Radničním listu:
Bavorsko – Čechy , 1500 let sousedství , Výstava Zmizelé Prachatice – Mgr. Pavel Fencl
Co nového v Prachatickém muzeu , Muzejní nocí v Prachaticích se projedou velocipedisté,
Prachatické muzeum zahájilo sezonu – Věra Škopková
Na bicyklu ke štěstí – PhDR. František Kubů
Vánoční výstava v PM aneb Co si lidé věšívali – Mgr. Zdeňka Oberfalcerová
Dále, tak, jako každoročně uspořádalo PM tiskovou konferenci pro novináře. Byla dohodnuta
mediální spolupráce s Českým rozhlasem.
V muzeu natáčela své pořady Česká televize – pořad POKR a Toulavá kamera.

Přehled akcí muzea
Výstavy
1. 3. – 9. 4.
Městské cechy na jihu Čech
28. 3. – 31. 3.
Velikonoční prodejní výstava ručních prací prachatických seniorů
a ukázky tradičních lidových řemesel
19. 4. – 10. 6.
Na bicyklu ke štěstí – nahlédnutí do dějin cyklistiky
27. 6. – 9. 9.
Zmizelé Prachatice – výstava historických fotografií
21. 11. – 23. 11.
Vánoční prodejní výstava ručních prací prachatických seniorů

a předvánoční řezání – ukázky řezbářské práce
28. 11. – 30. 12.
Vánoční ozdoby – náhled do historie

Přednášky
13. 3.
Prachatické cechy - PhDr. Václav Starý, Prachatice
27. 3.
Patronát ke kostelům a farám na Prachaticku v 17. a 18. století - PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D., Městské
muzeum a galerie Vodňany
10. 4.
České země v pravěku 6, doba stěhování národů - Mgr. Ing. Marek Parkman,
2. 5.
Z počátků cyklistiky v českých zemích - PhDr. František Kolář, Historický ústav ČAV Praha
29. 5.
Zikmund Lucemburský a česká města – PhDr. Miloslav Polívka, CSc., Historický ústav ČAV Praha
5. 6.
170 let bádání o Zlaté stezce – PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum, PhDr. Petr Zavřel,
Jihočeské muzeum
26. 6.
Zmizelé Prachatice – MUDr. Jan Antonín Mager, Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
4. 9.
Svatý Augustin – PhDr. František Kotěšovec, SOA Prachatice
25. 9.
Ze starých matrik – PhDr. Jiří Chvojka, Jihočeské muzeum
9. 10.
Austrálie, lidé a příroda – Mgr. Josef Štemberk, NP a CHKO Šumava
30. 10.
Co se skrývá pod hladinou – Ing. Miroslav Čeněk, NZM Ohrada
21. 11.
Zmizelé Prachatice, repríza – MUDr. Jan Antonín Mager, Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
27. 11.
Přetichý romantik Joseph von Eichendorff – PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

Další akce

25. 5.
Muzejní noc
15. 8. – 31. 8.
Prodejní výstava výrobků chráněných dílen Společnosti trvalého rozvoje osob s omezením STROOM
Dub, o.p.s.
13. 9.
Kurz malování na hedvábí – batika šibori
23. 10.
Kurz malování na hedvábí – batika šibori – opakování
13. 11.
Kurz zdobení perníčků
4. – 16. 12.
Prodejní výstava výrobků chráněných dílen Společnosti trvalého rozvoje osob s omezením STROOM
Dub, o.p.s.

Hospodaření muzea
Náklady (v Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

689 660,25
622 227,50
64 121,54
31 159,03
33 324,00
10 848,70
774 495,88
2 926 272,00
979 368,00
61 401,00
200,00
45 644,81
707 855,83
6 946 578,54

Výnosy (v Kč)
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Aktivace materiálu a zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy

498 418,70
44 921,00
113 949,00
49 112,04
5 226,00

Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek – zisk

6 286 492,00
6 998 118,74
51 540,20

Finanční příspěvky získané mimo rozpočet muzea
Granty:
RRA Šumava – Naučná stezka – Život na zlaté stezce 1. část
celkové náklady: 73 631 Kč, dotace: 55 223 Kč
Jihočeský kraj – Naučná stezka – Život na Zlaté stezce 2. část
celkové náklady: 94 461 Kč, dotace: 63 269 Kč
Ministerstvo kultury ČR – Živá řemesla
celkové náklady: 66 970 Kč, dotace: 40 000 Kč
Příspěvky:
Město Prachatice – Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka
celkové náklady: 53 959 Kč, příspěvek: 41 000 Kč
Jihočeský kraj – Muzejní noc (Záštita radního jihočeského kraje Ing.Františka Štangla)
celkové náklady: 20 788 Kč, příspěvek: 5 000 Kč

Návštěvnost PM
V roce 2007 navštívilo PM celkem 23 415 návštěvníků.

Struktura a stav pracovníků
Vedení muzea
Mgr. Pavel Fencl – ředitel
Jana Svobodová – účetní
PhDr. František Kubů
Věra Škopková – asistentka, propagační pracovník, knihovnice

Odborné oddělení:
PhDr. František Kubů – vedoucí oddělení, historik starších dějin
Mgr.Pavel Fencl – historik mladších dějin
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová –historička umění
Mgr. Ing. Marek Parkman - archeolog
Mgr. Petra Richterová – etnografka, tč. MD
Marcela Rosová – kurátorka sbírek, CES
Věra Toncarová – konzervátora, tč. MD
Anna Zíková – vedoucí výstavářka,

Provozní oddělení:
Ing. Martina Podlahová – ekonomka, vedoucí provozně ekonomického oddělení do 31.8. 2007
Věra Škopková – vedoucí provozního oddělení od 1.9. 2007
Dagmar Ježková – uklízečka – od 1.6.2007 - DPČ
Leoš Javorka - údržbář, truhlář, pomocný výstavář od 1.7. 2007
Marie Kovaříková – uklizečka, DPČ
Milan Marek – řidič, pomocný výstavář, uklízeč, od 1.7. 2007
Petr Müller – pokladník, DPČ
Šárka Ladýřová – pokladní
Emil Halfar – dozor v expozici, DPČ
Zdeněk Novák – údržbář, pomocný výstavář, řidič
Mgr. Eva Nováková – dozor v expozici, DPČ
Mgr. Milada Rundová – dozor v expozici, DPČ
František Šídlo – BOZP, autoprovoz, správce budov, DPČ

