ROČENKA
PRACHATICKÉHO
MUZEA
2015

PRACHATICKÉ MUZEUM
Velké náměstí 13
383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419
e-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz

ISBN 978-80-87421-25-3

Obsah
Úvodem
I. Činnost odborného oddělení
II. Sbírky
III. Činnost provozního oddělení
IV. Hospodaření Prachatického muzea v roce 2015
V. Obrazová příloha

5
6
24
30
31
33

Na obálce detaily sbírkových předmětů:
Titulní strana – Domácí oltářík, voskové jezulátko, polychromie, zlacení
Zadní strana – Váza z tyrkysové skloviny malovaná zlatem a emaily
Hodiny z litiny a mosazi
Jan Boška: Pieta, olej na plátně
Renesanční čelo chrámové lavice

Výroční zpráva Prachatického muzea
za rok 2015
ÚVODEM
Rok 2015 byl na události v Prachatickém muzeu bohatý. Muzeum reagovalo na
70. výročí konce II. světové války výstavou a přednáškami, byla prezentována činnost na ukončeném výzkumu tří větví Zlaté stezky, byly zahájeny práce na novém
projektu, který se bude věnovat výzkumu Zlaté cesty. Pokračovala pestrá přeshraniční spolupráce s partnery v okrese Freyung-Grafenau. K Mezinárodnímu roku
světla připravilo muzeum výstavu věnovanou historii svícení a vývoje osvětlovacích těles. Naplno se rozběhly práce v dokumentačním oddělení muzea v Netolicích, kde také byly ukončeny činnosti spojené s přestěhováním částí depozitářů
sesterských organizací AJG, JČM a RM Český Krumlov. Prachatické muzeum se
spolu se svými sesterskými organizacemi úspěšně prezentovalo 12. června v bavorském Deggendorfu a ve dnech 22.–24. června v Lublani. Nadále probíhala plodná
spolupráce s Městem Prachatice i Městskou knihovnou, která se stala garantem
Univerzity třetího věku a využívala zaměstnance muzea pro přednáškovou činnost.
Stejně úspěšně probíhala i spolupráce s Akademií třetího věku.
Mgr. Pavel Fencl – ředitel Prachatického muzea
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I. Činnost odborného oddělení
Výstavy
17. březen – 26. duben
Příběhy sbírkových předmětů
Nové přírůstky a předměty konzervované - restaurované
předměty ze sbírek Prachatického muzea
7. květen – 23. srpen
Konec 2. světové války na Prachaticku
(volarský pochod smrti, poslední padlý americký voják, setkání armád u Vitějovic)
4. červen – 30. srpen
Fotografie Šumavy Karla Jáchima
8. září – 1. listopad
Retrogaming
počátky osobních počítačů u nás
putovní výstava Regionálního muzea v Litomyšli
18. listopad – 30. prosinec
Cesta světla
Z historie svícení

Přednášky
21. duben
Svatba v lidové kultuře
Mgr. Petra Richterová, Prachatické muzeum
12. květen
Poklady – depoty – obětiny
Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD., Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
26. květen
Konec 2. světové války na Prachaticku a poslední padlý americký voják
Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
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23. červen
Bitva u Waterloo 1815. Poslední bitva Napoleona Bonaparta
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum
15. září
Renesanční móda aneb jak jsme šily šaty
Mgr. Lenka Šobrová, Prachatické muzeum
29. září
Magna charta libertatum 1215
První červánky ústavních a osobních práv
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum
13. říjen
Pomníky padlých 1. světové války
Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
27. říjen
Cestování po Albánii
Bc. Jindřich Vágner, Prachatické muzeum
3. listopad
Pacifista v časech husitských válek: Petr Chelčický
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR
10. listopad
Mistr Jan Hus a husitství
Prof. dr. Petr Čornej, DrSc., Ústav pro jazyk český Praha Akademie věd ČR
8. prosinec
Archeologické výzkumy na Prachaticku 2007 - 2014
Mgr. Ing. Marek Parkman, Prachatické muzeum
v Prachatickém muzeu
Bitva u Waterloo 1815. Poslední bitva Napoleona Bonaparta
Magna charta libertatum 1215. První červánky ústavních a osobních práv
mimo Prachatické muzeum
Prezentace knihy Zlatá stezka 4. Úsek státní hranice – Pasov (s P. Zavřelem
z JČM) a přednáška k slavnostnímu ukončení výzkumu Zlaté stezky – Prachatice,
Stará radnice
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Doprovodné akce
25. - 27. březen
Zdobení kraslic - workshop s Lenkou Volkovou
4. duben
Velikonoční jarmark
ukázky tradičních velikonočních činností - zdobení kraslic, pletení pomlázky a pečení velikonočního pečiva s možností si techniky vyzkoušet
7. květen
Muzejní noc

Akce v rámci Dětského prázdninového pasu
9. červenec
Výtvarný workshop
14. červenec
Putování krajem M. J. Husa
21. červenec
Jak to mohla vidět Friedl Zdiarsky?
fotoworkshop
18. srpen, 16 hodin
Podvečer se soumary
7. říjen - Rytířský sál Staré radnice
Zlatá stezka. Slasti a strasti dvacetiletého výzkumu středověké obchodní cesty
Prezentace publikací vydaných Prachatickým muzeem
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum
PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské muzeum, ČB
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PhDr. František Kubů, vedoucí odborného oddělení,
historik starších dějin
Výzkumné úkoly
Zlatá stezka – Zlatá cesta
V roce 2015 se dokončily práce na české verzi 4. dílu knižní řady Zlatá stezka.
Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty, který
shrnul výsledky výzkumu celé německé resp. pasovské části Zlaté stezky. Pracovalo se na textu, na mapách, airbornescanningových snímcích a na rozsáhlé
obrazové dokumentaci. Do poloviny roku byla kniha vytištěna a odborná část
knižní řady tím byla dokončena. V zasedacím sále radnice v Prachaticích byla
tato kniha 25. 6. 2015 pokřtěna a prezentována u příležitosti slavnostního ukončení celého výzkumu Zlaté stezky (1990–2013), kterého se zúčastnili zástupci
města Prachatic, Jihočeského kraje a Pasovské university, soumarského spolku
v bavorském Grainetu a celý výzkumný tým německé části Zlaté stezky. Na stejné akci byl také prezentován sborník z vědecké konference o starých komunikacích, která proběhla pod názvem Staré stezky v Prachatickém muzeu v roce 2010.
Sborník byl dokončen v prvním pololetí 2015 a vyšel jako první číslo supplement
sborníku Zlatá stezka.
Úkolem na následující roky zůstaly obě jazykové mutace pátého dílu knižní
řady, který populárně vědeckým způsobem shrne celou problematiku Zlaté stezky pro širokou čtenářskou veřejnost. Prachatické muzeum bylo i v roce 2015 centrem informací a poradenství o Zlaté stezce. Průběžně po celý rok se doplňovaly
informace do databanky nové expozice Zlaté stezky v Prachatickém muzeu. Vše
ve spolupráci s Dr. P. Zavřelem z Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a s německými odborníky. Se Zlatou stezkou souvisela také účast na akcích soumarského spolku v bavorském Grainetu, jehož jsme spolu s dr. Zavřelem a dalšími českými soumary z Prachatic řádnými členy (Slavnosti Zlaté stezky v Prachaticích,
Bavorsko-česká soumarská slavnost v Grainetu, letní setkání se soumary v Prachatickém muzeu atd.). Tyto akce následně využívají výsledků našeho výzkumu
a zároveň přispívají k jejich popularizaci mezi českou i německou veřejností.
V roce 2015 pokračoval tříletý cyklus University třetího věku s tématem Zlatá
stezka, který byl zahájen v říjnu 2013 v Prachaticích. Spolu s Mgr. M. Preuszem
ze Západočeské univerzity v Plzni jsme na jaře realizovali 4. semestr (Obchod na
Zlaté stezce) a s H. Stejskalovou z JČM na podzim 5. semestr (Kulturní tradice Zlaté stezky). Přednášeli jsme a vedli semináře. A já navíc celé studium organizoval,
koordinoval a vedl.
V roce 2015 pokračovaly přípravné práce na novém mezinárodním grantu, v jehož rámci bude realizován výzkum další středověké obchodní komunikace, tzv. Zlaté
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cesty (Goldene Straße), která také vycházela z Pasova do Čech, 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. Na konci roku práce dospěly až k podání projektu.
V roce 2015 také pokračoval předstihový výzkum české části Zlaté cesty (Goldene Straße) v úseku Horská Kvilda – státní hranice u hraničního přechodu Modrý
sloup. Jelikož část trasy Zlaté cesty prochází nejpřísněji chráněnými 1. zónami Národního parku Šumava, bylo k výzkumu opět nutné získat příslušná povolení. To
se podařilo a během několika měsíců (od léta do podzimu) tak mohl výzkum Zlaté
cesty pokračovat. Znovu a důkladněji byla prozkoumána trasa od Horské Kvildy
přes Filipovu Huť, Modravu a Březník až po státní hranici s Německem, znovu se
prošlo 9 v loňském roce nalezených pozůstatků Zlaté cesty a v 9. pozůstatku mezi
Březníkem a státní hranicí se podařilo odhalit další část, která doplňuje tu vloni nalezenou až téměř k Březníku a činí z tohoto pozůstatku největší systém pozůstatků
na celé české části Zlaté cesty.
Pokračoval také výzkum nalezených pozůstatků detektorem kovů V roce 2015 se
jím získal soubor 53 předmětů (11 celých podkov, 1 rozlomená podkova, 24 neúplných
podkov, 2 podkováky, 1 hlavička podkováku, 1 kování, 1 žel. hák, 1 žel. čepel, 1 kování boty, 2 železné hroty (do kuše ?), 6 želízek, 1 žel. kruh a 1 neurčený žel. předmět).
Dominantou této sezóny byl enormní počet nalezených celých i neúplných podkov
(celkem 36 ks), převážně v 9. pozůstatku těsně před státní hranicí (23 ks). Nalezené
předměty se v současné době konzervují a dokumentují, takže můžeme pouze obecně
konstatovat, že stejně jako v případě Zlaté stezky i zde velmi dobře dokumentují provoz
na zkoumané komunikaci v období středověku a raného novověku.
Pošumavské zámečky
Tento výzkumný úkol má dlouhodobý a časosběrný charakter a pokračuje v podobném duchu jako dosud. Předmětem výzkumu je 65 zámečků v jižním Prácheňsku mezi Prachaticemi a městem Klatovy a mezi Horažďovicemi, Strakonicemi
a státní hranicí s Německem.
Pokračoval archivní výzkum (SOA Třeboň, Národní archiv Praha atd.) a dokumentace 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 také v tomto roce utlumenější a terénní průzkum se dotkl pouze lokalit Skalice – Bohumilice, Hoštice a Vlachovo Březí. Pokračovaly práce na dalších článcích
seriálu o pošumavských zámečcích ve sborníku Zlatá stezka Zámek Čestice a Zámek Kundratice, z nichž první bude dalším dílem zmíněného cyklu. Pokračovaly
také přípravné práce na plánované knize o pošumavských zámečcích s pracovním
názvem Kouzlo zámeckých komnat.
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Štaufové
Také tento výzkumný úkol je velmi rozsáhlý a bude dále pokračovat. Jeho
předmětem jsou dějiny a osudy nejvýznamnější panovnické dynastie středověké
Říše i celé tehdejší Evropy a jejích vztahů s českým státem a dále štaufská doména Chebsko. Po zintenzivnění práce na tomto tématu v letech 2012 a 2013, kdy se
slavila významná štaufská výročí, v Chebu proběhla velká štaufská výstava a byl
instalován štaufský pamětní sloup, se hlavní pozornost v roce 2015 zaměřila na
pokračování přípravných prací na knize Štaufové. Vzestup a pád prokleté dynastie,
vůbec první monografie o této dynastii v české historiografii. Knihu dlouhodobě
plánuje vydat nakladatelství Veduta v Českých Budějovicích. Dílčím produktem
budou odborné články a přednášky pro veřejnost. Pokračovaly také práce na přehledu bádání o nejvýznamnější dynastii středověké Říše římské v letech 1991–2015
pro Český časopis historický, která naváže na přehled bádání o Štaufech v letech
1965–1990, publikovaný v ČČH v roce 1992.
Česko-německé vztahy ve středověku
Také toto téma je nadčasové a dlouhodobé a pokračovalo se v něm i tomto období, byť jen s malou intenzitou. Jeho předmětem jsou vztahy Pasovska
a Dolního Bavorska s jižními Čechami, Horní Falce a Franska s Chebskem,
a dále zvláštní území na pomezí českých zemí a německých oblastí Říše – Sušicko za Bogenů, Chebsko a Vitorazsko. Konkrétně studium materiálů k dějinám hrabat Bogenů a jejich enklávy v Čechách. V roce 2015 se v rámci tohoto
projektu uskutečnila příprava a realizace studijního zájezdu studentů tříletého
cyklu University třetího věku s tématem Zlatá stezka, který od roku 2013 probíhá v Prachaticích. Zájezd směřoval na historické Vitorazsko s cílem v dnes
rakouském městě Weitra.
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
Pokračování v přípravách 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 2015 byl vypracován projekt a v letech 2016 – 2018 by mělo dojít
k jeho realizaci.
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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 2015
Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní
cesty 4. Úsek státní hranice – Pasov (deutsch siehe Nr. 145) (s P. Zavřel). Prachatice
2015, vyd. Prachatické muzeum Prachatice, kniha 670 stran, 691 obrazových příloh (barevných fotografií, mapek, plánů, nákresů, airbornescanningových snímků),
61 mapek průběhu trasy, 1 přehledná skládací mapa a 1 DVD s přílohami.
Výzkum Zlaté stezky. Výsledky a výhledy (s P. Zavřel), in: Staré stezky. Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací Prachatice 9.–11. 6.
2010, Zlatá stezka, Supplementum 1, ed. F. Kubů – M. Parkman. Prachatice 2015,
s. 17–44.
Práce na nichž se v roce 2015 pracovalo
Kniha Kouzlo zámeckých komnat. Velké i malé příběhy z pošumavských zámků.
Shromážďování materiálu a začátek práce na textu.
Článek Zámek Čestice (Zlatá stezka 23)
Přehled štaufologického bádání 1991–2015 (ČČH) – pokračování ve sběru materiálu
Kniha „Štaufové. Vzestup a pád prokleté dynastie“ – sběr materiálu a práce na textu.

Pedagogická činnost
únor – prosinec 2015, Universita třetího věku v Prachaticích s tématem Zlatá
stezka (s H. Stejskalovou z JČM ČB ) – organizace a vedení 4. a 5. semestru, přednášky, semináře, exkurze

Práce se sbírkami
Katalogizace přírůstků podsbírky MILITÁRIA od roku 2000 (2. stupeň evidence) – celý rok
Kontrola depozitářů, aktualizace lokačních seznamů
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Ostatní
Redakce sborníků Zlatá stezka 23 a Zlatá stezka. Supplementum 1 (Staré stezky.
Sborník příspěvků z konference a výzkumu starých komunikací v Prachaticích 2010)
Redakční práce na knize R. Kubitschek, V. Schmidt a P. Praxl, Volary a Volarští.
Volary 2015
Člen redakce časopisu Výběr, vydávaného JČM v Č. Budějovicích
Člen nákupní komise JČM v Č. Budějovicích

Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog
Činnost archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 2015
Těžiště činnosti archeologického pracoviště spočívalo, stejně jako v předchozích
letech, v práci v terénu. V roce 2015 byl prováděn dozor zemních prací u více než
85 stavebních akcí, přičemž u převážné většiny se jednalo o negativní zjištění. Záchranné výzkumy se uskutečnily na pěti lokalitách.
V dubnu proběhl drobný záchranný výzkum na hrádku Poděhusy u Netolic. V prostoru příkopu na severní straně hrádku bylo zjištěno porušení terénu
nelegálním výkopem na ploše asi 1 x 1,1 m do hl. 0,35 m (pův. 0,44 m). V místě
byla položena sonda S1/2015 o rozměrech 1 x 1,2 m, která byla zkoumána až na
podloží. Zjištěné vrstvy dokládají především postupný zánik objektu a získané nálezy je možné datovat do 13.–14. století.
Také záchranný výzkum na hradišti u obce Jáma provedený počátkem června byl
vyvolán závažným porušením jižní části východního valu, ke kterému došlo v roce
2013 při stavbě lesní cesty. Bylo provedeno začištění a fotografická dokumentace profilu v místě porušeného valu. Dále bylo zjištěno, že val je v délce min. 30 m zcela zničen.
V květnu a červnu probíhala ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
v Českých Budějovicích sondáž v prostoru tvrze ve Smrčné u Bohumilic. V sedmi
zjišťovacích sondách položených vně i uvnitř tvrze byly dochovány téměř výhradně
novověké situace a nálezy. Výjimkou je vrstva z 13. století zachycená na jižní straně
tvrze s nečetnými nálezy keramiky. Na bázi této vrstvy při styku s podložím byla
nalezena silicitová čepelka, která dokládá osídlení místa či jeho nejbližšího okolí
již v období mezolitu.
Koncem srpna proběhl drobný záchranný výzkum při rekonstrukci Mlýnské ulice v Netolicích. Podařilo se zde zachytit a prozkoumat zbytek kulturní vrstvy ze
17. století a torzo zdiva z dnes již zaniklé zástavby.
V říjnu probíhal dozor a záchranný výzkum při stavbě polní cesty na severním
okraji obce Podeřiště u Netolic. Podařilo se zde prozkoumat několik zahloubených
13

objektů ze střední doby bronzové a doby železné. Mezi nimi vyniká dům s kůlovou
konstrukcí, případně jeho část, který se však vzhledem k naprosté absenci nálezů
v jeho interiéru i bezprostředním okolí nepodařilo datovat.
Prachatické muzeum již po řadu let spolupracuje na výzkumu přemyslovského
správního hradu v poloze sv. Ján v Netolicích. V červenci pokračoval výzkum dokopáním sondy S14 na předhradí. Kromě velkého množství keramiky a zvířecích
kostí se podařilo nalézt také jeden výjimečný předmět. Jedná se o zdobený hřeben
vyrobený z kosti či parohu.
Do archeologické podsbírky byly předány také dva depoty kovových předmětů, které byly nalezeny amatérskými hledači za pomoci detektoru kovů. Jedná se
o hromadný nález železných předmětů z doby laténské od Vrbice a soubor deseti
měděných žeber ze starší doby bronzové od Zbytin. Dále byly oznámeny a předány také dva starší ojedinělé nálezy – zdobený bronzový náramek z mladší doby
bronzové od Volar a železný nůž z doby železné od Lipovic.
Redakčně připraveno a vytištěno bylo dvojčíslo 21–22 muzejního sborníku Zlatá
stezka věnované PhDr. Václavu Starému k osmdesátým narozeninám. Zároveň byla
založena nová publikační řada nazvaná Zlatá stezka – Supplementum. První číslo
obsahuje příspěvky z konference „Staré stezky“ věnované výzkumu starých komunikací, která se konala v Prachaticích 9.–11. 6. 2010.
Do archeologické podsbírky přibylo za rok 2015 zatím 27 přírůstkových čísel.

Přehled akcí za rok 2015
Albrechtovice, kNN, pí. Váňová, přip. parc. č. 38/1, 1030018544.
Bohunice, čp. 9, úprava sítě NN, 1040008027.
Dobrá, kNN, p. Král, 2 RD, 1030014270.
Horní Kožlí, kNN, 2 OM, čp. 40, 54, 1030015139.
Horní Kožlí, p. Holub, kNN, přip. st. 11 – část.
Horní Záblatí, kNN, pí, Zítková, přip. parc. č. 169/1, 1030020842.
Houžná, kNN, chata p. Rebec, 1030023067.
Hracholusky, 3 OM, kNN přip. parc. č. 821/4, 11, 45, 1030019746.
Hrbov, p. Jindřich, kNN přip. parc. č. 1586/5, 1030014577.
Husinec, kNN, p. Hrdlička, přip. parc. č. 607, 1030018970.
Husinec, VD – provozní objekt.
Chalupy u Stach, rek. sítě NN, 1040004916.
Chlístov u Lažišť, polní cesta RC1.
Chlístov u Lažišť, polní cesta RC2.
Chlum u Volar, posílení vedení, p. Stromer, 1030016060.
Chlumany, 7 OM, kNN, parc. č. 334/2, 411, 364/1-5, 1030017495.
Chroboly, pokládka kabelu TM BTAn Prachatice PTYCH OK.
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Jáma, záchranný výzkum a dokumentace porušeného valu.
Javorník, úprava sítě NN, čp. 19, 1040007583.
Jelení Vrchy II, přeložka, p. Martínek, 1030016251.
Křesanov, kNN, 2 RD, 1030016901.
Křesanov, obnova kaple, I. etapa – odvodnění.
Křišťanov, kNN, pí. Illyová, 1030016500.
Lhenice, kNN, p. Schön, přip. parc. č. 450/11, 1030017974.
Lhenice, kNN, p. Pešek, parc. č. st. 378, 444, 1030019274.
Lhenice, směr Hradce, 4 OM, kNN připoj., 1030015606.
Lhenice, p. Ambrožová, kNN přip. parc. č. 894/8, 1030018106.
Libínské Sedlo, kNN, p. Machala, přip. parc. č. 187/1, 1030019039.
Libínské Sedlo, p. Maněna, kNN přip. parc. č. 758/1, 1030022060.
Libínské Sedlo, ČOV, kNN přip. parc. č. 527/2, 1030020805.
Malovice, p. Čížek, kNN přip. parc. č. 83/12, 1030021846.
Nebahovy, pí. Marešová, kNN, přip. parc. č. 799/4, 1030019050.
Netolice, kNN, pí. Staňková, přip. parc. st. č. 302, 1030018301.
Netolice, kNN, p. Kocař, přip. parc. č. 1449/1, 1030019706.
Netolice, ul. Hořejší Mlýnská, kNN, 1040006373.
Netolice, rekonstrukce ulic Slouně, Žebrácká a Mlýnská.
Netolice, p. Šálek, kNN přip. parc. č. 1646/2, 1030022408.
Netolice, p. Soukup, kNN přip. parc. č. 151, 1030022540.
Netolice, p. Pěkný, kNN přip. parc. č. 2007, 1030020621.
Netolice, p. Turek, kNN přip. parc. č. 736/16, 1030022545.
Nová Pec, rekonstrukce NN, TS Klápa, úprava NN, 1040004204.
Nová Pec, p. Valenta, kNN, přip. parc. č. 143/8, 140/26, 1030024126.
Obora u Hracholusk, pí. Prokešová, kNN přip. parc. č. 1179/16, 1030020698.
Obora u Hracholusk, čp. 31, úprava sítě NN, 1040008026.
Oseky, p. Tureček, kNN přip. parc. č. 154/1, 1030022546.
Podeřiště, polní cesta NCH1 – KoPÚ.
Prachatice, kNN, pí. Hinštová, přip. parc. č. 1482/19, 1030018406.
Prachatice, kNN, p. Vitek, přip. parc. č. 300/11, 1030019551.
Prachatice, ul. Nádražní 67, kNN, přip. st. č. 1654, 1030019614.
Prachatice, pokládka kabelu TM BTA Prachatice PTYCH OK.
Prachatice, 17 chat nad tratí, kNN přip., 1030020930.
Prachatice, 8 zadních chat, kNN přip., 1030021052.
Prachatice, p. Ondřich, p. Zemek, kNN, přip. parc. č. 1494/11, 1030021742.
Prachatice, chaty, kNN, přip. směr Leptač, 1030014351.
Prachatice, p. Slaninková, kNN přip. parc. č. 882/10, 1030021890.
Prachatice, p. Debnar, kNN přip. parc. č. 1740, 1030008953.
Pravětín, obnova vodovodního řadu v obci.
Příslop, TS a kNN, rekonstrukce, 1040001628.
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Stachy, kNN, p. Haubelt a p. Cais, 1030011597.
Staré Prachatice, kNN, p. Špaček, přip. parc. č. 295/2, 1030018338.
Staré Prachatice, kNN, p. Špaček, přel. parc. č. 295/2, 1030020005.
Staré Prachatice, VO ve vazbě na opravu chodníku.
Stožec, kNN, p. Mertlík, 1030017845.
Stožec, kNN, nové OM, p. Zenkl, 1030018605.
Strunkovice nad Blanicí, kNN, p. Šanda, přip. parc. č. 945/30, 1030019705.
Strunkovice nad Blanicí, kNN, p. Turek, přip. parc. č. 904/1, 1030020125.
Strunkovice nad Blanicí, kNN přip. parc. č. 478/24, 1030020844.
Škarez II, posílení NN, p. Fidler, 1030021947.
Velký Bor, polní cesty – cesta HPC 9a.
Velký Bor, polní cesty – cesta VPC 6.
Velký Bor, kNN, p. Zoch, p. Hájek, přip. p. č. 1488/1 a 4, 1030017820.
Vimperk, výstavba plynovodního řadu na náměstí.
Vimperk, nové OM z VN, p. Zámečník, 1030020410.
Vitějovice, p. Siplová, kNN přip. parc. č. 70/1, 2, 1030021243.
Vlachovo Březí, p. Divila, kNN, přip. parc. 303/38, 1030020994.
Vlachovo Březí, p. Kubašta, kNN přip. parc. č. 609/6, 1030021741.
Vlachovo Březí, nad potokem, kNN, 4 OM, 1030014410.
Vlachovo Březí, Plánkova ul., úprava NN sítě, 1040008579.
Volary, kNN, garáž p. Pichl, 1030017846.
Volary, kNN, p. Jarkovský, 1030022003.
Volary, rekonstrukce částí ulic Tovární a Budějovická.
Zábrdí, kNN, 4 OM, parc. č. 389/7, 3, 1030019121.
Zbytiny, st. p. 34/1, úprava sítě NN, 1040008448.
Zbytiny, ZTV – kabel pro 6 RD, 1030017418.
Zdíkov, dostavba kanalizace a vodovodu.

Mgr. Pavel Fencl, historik mladších dějin
Publikační činnost:
Práce na dokončení knihy Šumavské Hoštice, vytěžování archivních dokumentů
pro publikaci Územní vývoj okresu Prachatice a jeho obcí. Sběr materiálů pro publikaci Vývoj silniční sítě a automobilové dopravy v okrese Prachatice, seriál Z prachatické kroniky pro Radniční list.
Heraldika: příprava návrhu znaku a vlajky obce Šumavské Hoštice (spolu
s MUDr. J. A. Magerem)
16

Výstavy:
Zajištění výstavy fotografií Šumavy v Muzeu dějin lesa v St. Oswaldu. Jednalo
se o fotografie pořízené JUDr. Karlem Jáchimem, které jsou ve sbírkách Prachatického muzea. (vernisáž 22. ledna), instalace výstavy Andreas Hartauer a jeho šumavská hymna v kulturním centru ve Waldkirchenu (vernisáž 7. března). Příprava
a realizace výstavy Konec II. světové války na Prachaticku (vernisáž 7. května spojená se zahájením Muzejní noci)

Přednášky:
24. února Poutní místa v Pošumaví pro Akademii třetího věku
24. března Vývoj silniční sítě na Prachaticku pro Univerzitu třetího věku,
28. dubna Konec II. světové války na Netolicku, Muzeum dr. Kudrny Netolice
26. května Konec II. světové války na Prachaticku, Prachatické muzeum
13. srpna Zlatá stezka pro Klub českých turistů – TOM, ve Volarech
3. října Z historie obce Bušanovice pro obec Bušanovice
13. října Pomníky obětem I. sv. války na Prachaticku, Prachatické muzeum

Exkurze:
25. dubna Muzeum dějin lesa St. Oswald, skanzen Finsterau pro SDH Jáma,
26. května Čapkova Strž, Prácheňské muzeum v Písku pro Akademii třetího věku
9. června Lamberská stezka pro Akademii třetího věku
17. září Muzeum dějin lesa St. Oswald, Třístoličník pro Obec Vitějovice
13. října Muzeum dějin lesa St. Oswald, Třístoličník pro Akademii třetího věku
Průvodcovská činnost: Městská památková rezervace (3 výpravy, 5 menších skupin)
Konzultační hodiny pro badatele: celkem 22 hodin.

Mgr. Zdeňka Oberfalcerová, historička umění
Do podsbírek kurátorky se prostřednictvím nákupů a darů podařilo v roce 2015
získat celkem 236 nových přírůstků. Podsbírka Výtvarného umění byla obohacena
o 99 sbírkových předmětů a podsbírka Jiná – sklo, porcelán, kamenina se rozrostla
o 137 sbírkových předmětů (85 přírůstkových čísel).
Kurátorka průběžně zpracovává a digitalizuje rozsáhlou pozůstalost malířského díla Rudolfa Škudly a v tomto roce od potomků získala darem soubor
portrétů a zátiší a odkupem soubor malířových autoportrétů. Podobně jako
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v předcházejících letech se i letos kurátorka dohodla s rodinou malířů Bošků
na bezplatném předání dalších výtvarných děl do muzea, tentokrát deset autorských tisků od Jindřicha Bošky ml. Zajímavým počinem bylo získání dřevěných
matric Josefa Krejsy pro barevný dřevoryt, též formou daru. Z nákupů do podsbírky Výtvarného umění je třeba vyzdvihnout dvě olejomalby se sakrální tématikou z roku 1816, obraz Ukřižování z roku 1865 a olejomalbu Panny Marie
Svatodušské z konce devatenáctého století. Podsbírka Jiná byla obohacena prostřednictvím nákupů o kvalitní skleněné předměty ze zaniklých šumavských
skláren. Jedná se o užitkové předměty vyrobené v období od druhé poloviny
devatenáctého století do šedesátých let století dvacátého. V tomto roce kurátorka zpracovala 75 nových vědeckých karet a pokračovala v kontrole, opravě
a doplňování katalogizačních karet stávajících. Kromě toho dále pracovala na
doplnění fotodokumentace sbírkového fondu. Po dvou letech správy podsbírky
Jiná – sklo, porcelán, keramika kurátorka provedla přesuny předmětů a zhotovila nové aktuální lokační soupisy. Na tomto pracovišti, stejně jako v letech
předešlých, probíhalo systematické mapování výtvarných dějin prachatického
regionu. Následně byly poskytovány odborné posudky, stanoviska a doporučení se zaměřením převážně na regionální a neškolené umění. Pro zabezpečení
propagace přednáškové a výstavní činnosti muzea byly graficky zpracovávány
plakáty a pozvánky na jednotlivé akce, zhotovovány informační programové letáky a vydáván barevný čtvrtletník Zpravodaj Prachatického muzea. Kurátorka
pracovala jako členka nákupních komisí v Muzeu středního Pootaví Strakonice
a v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

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. Tyto podsbírky etnografka nadále spravuje a pečuje o obohacení podsbírek
o nové přírůstky. V roce 2015 připravovala etnografka k digitalizaci, která probíhala na netolickém pracovišti Prachatického muzea, místní pohlednice. Zdigitalizovat
se však podařilo jen část sbírky.
Těžiště práce etnografky spočívá v práci s etnografickou podsbírkou. V roce
2015 byly zpracovávány bohaté sběry a nákupy z roku 2014, celkem etnografka
zapsala 417 přírůstkových čísel předmětů, z nichž valná většina přišla právě do
etnografické podsbírky. Výrazného zhodnocení se podsbírce dostává intenzivním
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katalogizováním a digitalizováním předmětů – v roce 2015 bylo vytvořeno 240 nových evidenčních karet. Kromě toho etnografka průběžně pracuje na dohledávání
informací o předmětech, které jsou vedené jako „starý sbírkový fond“, a přepracovávání některých starších karet, které vznikly neodbornou katalogizací v roce 2009,
kdy byla etnografka na mateřské dovolené. Etnografka iniciovala digitalizaci, přepis
a překlad nejstarší přírůstkové knihy Prachatického muzea, který výrazně práci se
„starým sbírkovým fondem“ urychlí. Je však nutné nadále pracovat především na
překladu, který je místy velmi zavádějící. Proběhla částečná inventarizace sbírky,
především části nábytku. Zároveň započalo stěhování vybraných předmětů z několika oblastí etnografické podsbírky do nově utvořených depozitářů v Netolicích.
Díky tomuto stěhování není možné zatím inventarizaci podsbírky zcela uzavřít.
Potěšitelným počinem je dokončení restaurování secesních svatebních šatů z roku
1910, jejichž živůtek byl zrestaurován v roce 2014. Šaty se staly ozdobou výstavy
Příběhy sbírkových předmětů, zvlášť když bylo možné prezentovat je spolu se šicím
strojem, na kterém byly ušity. Stroj získalo Prachatické muzeum do sbírek v roce
2015.
Nezbytnou součástí práce se sbírkou je zpřístupňování sbírkových předmětů
široké veřejnosti. Výběrem předmětů spolupracovala etnografka na výstavě Prachatického muzea Příběhy sbírkových předmětů; kolekci místních svérazových
„národních“ krojů předvedla ve scéně vítání amerických vojáků v rámci výstavy
Prachatického muzea Konec 2. světové války na Prachaticku. Část výstavy Příběhy etnografických předmětů, a sice kompletní ševcovská dílna (zakoupená v roce
2014), byla vystavena celou letní sezonu v Bavorově. Kolekce školních potřeb
a vybavení se zase stala zase stěžejním bodem výstavky uspořádané v prachatické ZŠ Vodňanská v rámci oslav 90. výročí jejího založení. Největšímu zájmu se
v roce 2015 těšily předměty spjaté s Vánoci – betlémy a vánoční ozdoby. Drobné
soubory byly zapůjčeny do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea
české loutky a cirkusu v Prachaticích a Regionálního muzea v Českém Krumlově. Největší péči pochopitelně etnografka věnovala své vlastní autorské výstavě
Cesta světla připravené v rámci Mezinárodního roku světla 2015, o níž šířeji pojedná na jiném místě výroční zprávy. Dlouhodobá příprava, jak ze strany etnografky, tak ze strany konzervátorky Věry Toncarové, se opravdu vyplatila. U mnoha předmětů byl dohledán původ nebo původní podoba. U některých předmětů
došlo ke zkompletování z částí, které byly vlivem několikanásobného stěhování
depozitářů v minulosti Prachatického muzea zapsány pod samostatnými čísly.
U některých předmětů pomohly vystihnout původní charakter nově pořízené
historické součásti, vybrané na základě odborného studia a fotografické dokumentace původního stavu.
Součástí etnografické činnosti byla i přednášková činnost, tentokrát zastoupená
přednáškou Svatba v lidové kultuře. Příspěvkem o historii konopické se etnografka
podílela na výstavě Když ještě len velkou cenu měl... Len na Šumavě a Hornoplán19

sku, připravenou v Památníku – rodném domku Adalberta Stiftera v Horní Plané.
Svým skromným dílem přispěla také k vydání publikace PhDr. M. Mackové Těstohrátky.
Kromě toho zodpovídala i četné badatelské dotazy, které se týkaly jak podsbírky Etnografická, tak podsbírek Písemnosti a tisky a Fotografie, filmy a jiná
média.

Cesta světla. Z historie svícení
(18. 11. – 30. 12. 2015)
K Mezinárodnímu roku světla připravilo Prachatické muzeum pro své návštěvníky jedinečný počin – výstavu věnovanou historii svícení. Účastí několika sousedících muzeí mohla být prezentována zajímavá ucelená kolekce svítidel, představující jednak historii svícení obecně, jednak historii svícení přímo v regionu.
Prezentovány byly všechny tři základní typy osvětlovadel, používané do 19. století,
a sice loučníky pro svícení loučemi, svícny pro svícení voskovými a především lojovými svíčkami, i svítidla na rostlinný olej nebo lůj. Olejová svítidla znamenala
ve své široké škále nejzajímavější skupinu. Na výstavě byla zastoupena nejstaršími
keramickými olejovými kahánky z dob starověkého Říma i středověkými nálezy
z hradu Landštejn a tvrze Volyně. Návštěvníci mohli obdivovat také běžná olejová
svítidla 18. a 19. století. Zároveň se podařilo v oblasti olejových svítidel shromáždit
prakticky všechny významné vynálezy 19. století. Unikátní astrální lampu zapůjčilo
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. Z vodňanských sbírek také pocházela
moderátorová lampa s porcelánovým krytem, kterou doplnily jedinečné salonní
moderátorové lampy Prachatického muzea. Stejně tak mohlo Prachatické muzeum nabídnout z vlastních sbírek naprosto jedinečný mosazný tříplamenný lustr
na principu argandových lamp. Tento lustr pochází z nejranějších sbírek Prachatického muzea a býval součástí radničního sálu v Prachaticích. Na olejová svítidla
volně navázala prezentace stolních a salonních petrolejových lamp, jejíž základ
opět tvořila sbírka Prachatického muzea, doplněná zajímavými kousky ze sbírek
Jihočeského muzea, Městského muzea ve Volyni a Muzea v Kašperských Horách.
Změny a převratné novinky v oblasti osvětlování byly výborným způsobem ilustrovány kolekcí akvarelů šlechtických interiérů od Therezie Huyn, která zachytila
změny ve šlechtickém prostředí od poloviny do konce 19. století. Tady nahrazovaly
svícny nejprve moderátorové a později petrolejové lampy – ty se pak ujaly i jako
stropní svítidla.
Výstavu vhodně doplnila instalace stínového divadla, které si mohli návštěvníci
vyzkoušet. Výroba loutek pro stínové divadlo byla ponechána vlastní akci „Cesta
do Betléma“, kterou Prachatické muzeum pořádalo ve spolupráci s Muzeem České
loutky a cirkusu.
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Prachatické muzeum vlastní ucelenou sbírku svítidel, která v tak rozsáhlé podobě byla veřejnosti prezentována vůbec poprvé. Sbírka bude nyní dále prezentována
na portálu e-sbírky. Její rozsah a jedinečnost si přímo říkají o to, aby jí byla pozornost věnována i nadále a mohla tak být rozšiřována o nové přírůstky.

Věra Toncarová, konzervátorka
V roce 2015 bylo zkonzervováno 265 předmětů, z toho 38 nově získaných
do sbírek muzea. Před zahájením nové sezóny probíhala rekonzervace vystavených
exponátů. Figurální výjev v expozici Zlaté stezky (dvorek muzea) je vystaven extrémním venkovním podmínkám. Oblečení dvou figurín utrpělo značné poškození, bylo tedy zajištěno nové ušití vybraných součástí oděvů.
Na plánované výstavy Příběhy sbírkových předmětů byla konzervovaná plastika
od Josefa Chwaly z podsbírky Výtvarné umění a okenní vitráž z roku 1894 z podsbírky Uměleckoprůmyslová práce. Na vánoční výstavu Cesta světla bylo zkonzervováno 53 osvětlovadel z podsbírek Prachatického muzea, a to Etnografická,
Umělecké řemeslo, Uměleckoprůmyslová práce, Jiná – sklo, porcelán a kamenina.
Byly ošetřeny dva svícny a dvě lampy z Městského muzea a galerie ve Vodňanech.
Dle požadavků kurátorů byly zkonzervovány sbírkové předměty z podsbírek Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná media (1), Etnografická (5), Numizmatická
(113), Sbírková knihovna (2), Umělecké řemeslo (3), Uměleckoprůmyslová práce
(7) a Výtvarné umění (37). Z této podsbírky to bylo například šest podmaleb na
skle a model Osule, který byl zapůjčen na výstavu do Husitského muzea v Táboře.
Konzervátorka připravila a ve spolupráci s kolegyní nainstalovala autorskou výstavu Příběhy sbírkových předmětů, ve které byli návštěvníci seznámeni s prací konzervátorů-restaurátorů. Byly představeny předměty, které byly konzervovány-restaurovány, jak v dílnách Prachatického muzea, tak externími restaurátory. Podařilo se
nám nechat zrestaurovat svatební šaty z roku 1910. V samostatné části výstavy byly
nainstalovány nové předměty, které muzeum získalo za posledních deset let do svých
sbírek. Proběhla spolupráce při přípravě a instalaci vánoční výstavy Cesta světla.
V druhé polovině roku 2015 konzervátorka jednala se zástupcem firmy TR instruments Brno, ohledně zajištění stálých expozic, výstavních místností a depozitářů radiovým systémem Hanwell. Tento systém umožňuje monitorování teploty a relativní
vlhkosti. Instalace s připojením k PC proběhla koncem roku 2015. V prosinci 2015
byly nainstalovány poslední čtyři záznamníky do tří expozic a jednoho depozitáře.
Muzeum je nyní kompletně vybaveno profesionálním měřícím systémem.
Na úseku tohoto pracoviště probíhaly pravidelné kontroly stavu sbírkových
předmětů a klimatických podmínek v depozitářích. Pravidelně byla vedena dokumentace – konzervační karty a fotodokumentace.
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Mgr. Markéta Voříšková, dokumentátor
Činnost na pracovišti v Netolicích jsem zahájila v březnu jako Archivář a dokumentátor. V průběhu roku jsem postupně pracovala na přepisu a následném překladu nejstarší přírůstkové knihy Prachatického muzea. Z kronik měst náležejícím
do prachatického okresu a jeho blízkého okolí jsem vyhledávala a zpracovávala zápisy věnované posledním válečným dnům roku 1945, ze kterých byla následně část
využita pro potřeby výstavy Tenkrát v čtyřicátém pátém. Dále jsem se věnovala zápisům v městských kronikách, které pojednávaly o pomnících padlým v 1. světové
válce. Ke sbírce pivních tácků, která obsahuje české i zahraniční exempláře byl vyhotoven jejich soupis a byly uspořádány. Proběhla digitalizace kroniky města Prachatic z let 1968 až 1970. Většinu času jsem věnovala zpracovávání panem Liščákem naskenovaných pohlednic. Prozatím se jedná zhruba o 1000 kusů pohlednic.

Jaromíra Zýková, kurátorka
Sbírkotvorná činnost
V oblasti akvizic bylo do podsbírek získáno celkem 64 ks v podsbírce numizmatické a celkem 37 ks do Sbírkové knihovny
Do numismatické podsbírky se podařilo získat zajímavé odznaky regionálního
charakteru (soubory odznaků jihočeských závodů). Postupně se kontrolovaly mince uložené v depozitáři a dle potřeby se předávaly ošetřit konzervátorce. Po ošetření se jednotlivě balily do odkyselených papírů.
Sbírková knihovna byla obohacena mimo jiné i o několik svazků výročních zpráv
státního reálného gymnázia v Prachaticích, počínaje školním rokem 1921–1922.
Do 2. st. kurátorka převedla celkem 58 ks v numismatice a 37 ks ve sbírkové
knihovně.
Pokračovala v programu Clavius pro evidenci sbírkové knihovny, systematicky ukládala inventární karty a využívala kartotéčních lístků k přehledu zápůjček.
Souběžně s akviziční činností se doplňovaly lokační seznamy v obou podsbírkách
a tvořila fotodokumentace.
Probíhalo průběžné monitorování mikroklimatu v depozitářích.
Za rok 2015 proběhlo 7 badatelských úkonů.
Aktualizace CES proběhla v měsíci květnu a listopadu.
Celkem za r. 2015 bylo zapsáno 682 PČ, 170 IČ a 4 čísla se po schválení sbírkotvornou komisí z CES vyřadila.
Jednání sbírkotvorné komise proběhlo v lednu a v prosinci 2015, byly vyhotove22

ny protokoly obsahující přehled zakoupených sbírkových předmětů ke schválení za
jednotlivé podsbírky dle návrhů kurátorů.
Smlouvy k výpůjčkám a zápůjčkám sbírkových předmětů s ostatními subjekty,
včetně prodloužení dlouhodobých zápůjček a předávacích protokolů, byly vytvářeny během celého roku.
Po nástupu na MD kolegyně Šobrové jsem převzala starost o propagaci výstavní a přednáškové činnosti muzea na facebookových stránkách Prachatického
muzea.

Správa majetku Prachatického muzea a majetku ve výpůjčce
Evidence a správa majetku Prachatického muzea včetně grantových subjektů,
výpůjček NIDV a JČK pokračovala v SW Gordic. Byly zpracovány měsíční plány,
plán odpisů majetku, vyřazovací protokoly, odborná posouzení, osobní karty zaměstnanců atd.
Dle příkazu ředitele a ukazatelů pro zařazení majetku vytvořeného vlastní
činností, bylo provedeno jeho ocenění a zařazení do majetku Prachatického
muzea.
Byl zpracován plán inventur Prachatického muzea za rok 2015, včetně veškeré
potřebné dokumentace. Se zástupci NIDV se uskutečnila na našem pracovišti i ZS
245 a ZS 255 inventarizace majetku ve výpůjčce.
Na pracovištích Stožec, Kašperské Hory, Horní Vltavice, Minimuzeu Vimperk
a Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické proběhla v rámci inventarizace
fyzická kontrola stavů grantových výpůjček s odpovědnými zástupci jednotlivých
organizací.
Průběžně byla zajištěna archivační činnost Prachatického muzea v souladu s archivačním zákonem. Měsíčně probíhala kontrola cestovních příkazů v agendě pokladny.
Po dobu nepřítomnosti asistentky ředitele byl prováděn její zástup. 2 x ročně se
kontrolovaly všechny lékárničky a probíhala výstřižková činnost.
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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.16/2015, 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 59/2015/U, celkem 11 ks do expozice ,,Prachatice – pohled do minulosti města 1. část“.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, smlouva č. A270/2010, 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.9/2012, 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“.
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“.
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“.
24

Krátkodobé
Městské muzeum a galerie Vodňany, smlouva č. 7/15, celkem 11 ks do výstavy
„Cesta světla“.
Muzeum Šumavy v Sušici, smlouva č. 5/2015, celkem 15 ks do výstavy „Cesta světla“.
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva č.46/15, celkem 14 ks do výstavy „Cesta světla“.
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, celkem 1 ks do výstavy „Cesta světla“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 64/2015, celkem 7 ks do výstavy
„Cesta světla“.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č.67/2015, celkem 30 ks do výstavy
„Cesta světla“.
Městské muzeum Volyně, smlouva č. 7/2015, celkem 23 ks do výstavy „Cesta světla“.
Celkem vypůjčeno 288 ks 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. 1/2015, celkem 6 ks.
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny, OU Kvilda, smlouva č. 5/2000, celkem
7 ks.
Krátkodobé
Národní zemědělské muzeum Praha, smlouva č. 5/2012, celkem 1 ks.
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, St. Oswald, smlouva č. 4/2012, celkem
93 ks.
Zámek Dub, majitel Ing. Jaroslav Battaglia, smlouva č.5/2010, celkem 2 ks
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.5/2011, celkem 2 ks.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č. 1/2013, celkem 19 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 3/2013, celkem 13 ks.
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.2/2010, celkem 14 ks.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 2/2004, celkem 1 ks.
JUDr. I.Nitrianský Vítějovice, smlouva č. 2/2015, celkem 2 ks.
Město Bavorov, smlouva č. 3/2015, 21 položek z vybavení obuvnické dílny.
J. Frencl, smlouva č.4/2015, 1 ks.
Regionální muzeum Český Krumlov, smlouva č. 5/2015, celkem5 ks.
ZŠ Vodňanská Prachatice, smlouva č. 6/2015, celkem 28 ks.
Jihočeské muzeum České Budějovice, smlouva č. 7/2015, celkem 26 ks.
Husitské muzeum v Táboře, smlouva č. 8/2015, celkem 1 ks.
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Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, smlouva č. 9/2015, celkem 63 ks.
Celkem zapůjčeno 307 ks sbírkových předmětů.

3. Inventarizace sbírek
Na základě příkazu č. 4/2014 ředitele Prachatického muzea Mgr. Pavla Fencla
byla započata řádná inventarizace podsbírky Etnografické – 2.
Zahájena byla 24. 3. 2014 a vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou sbírku, byl
konec inventarizace plánován do termínu 10. 2. 2015. Tento termín se však musel
protáhnout až do r. 2016 vzhledem k přesunům sbírkových předmětů do depozitáře v Netolicích.
Kurátorem podsbírky je Mgr. Petra Richterová.
Složení inventarizační komise: Věra Toncarová., předseda
členové: Petra Richterová, Mgr., kurátor podsbírky
Jitka Adensamová, Mgr.
František Kubů, PhDr.
Zdeněk Novák
Zdeňka Oberfalcerová, Mgr.
Věra Škopková
Jaromíra Zýková

4. 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. František Kubů.
Podsbírka Výtvarného umění-15, kurátor Mgr. Zdeňka Oberfalcerová.
Podsbírka Uměleckého řemesla-16, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce-17, kurátor Marcela Rosová.
Podsbírka Numizmatická-13, kurátor Jaromíra Zýková.
Podsbírka Knihy-18, kurátor Jaromíra Zýková.
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Dne 27. 5. 2015 jsme provedli změny v CES pro tyto podsbírky:
Archeologická: 30 PČ
Etnografická: 285 PČ
Jiná-sklo, porcelán a kamenina: 115 PČ
Numizmatická: 3 PČ a 148 IČ
Písemnosti a tisky: 27 PČ
Uměleckého řemesla: 6 PČ
Uměleckoprůmyslové práce: 12 PČ
Výtvarného umění: 26 PČ a 4 čísla vyřazena
Celkem: 498 PČ a 148 IČ
Dne 5.11.2015 jsme provedli změny v CES pro tyto podsbírky:
Archeologická: 21 PČ
Etnografická: 5 PČ, 20 IČ
Jiná-sklo, porcelán a kamenina: 10 PČ
Knihy: 39 PČ
Numizmatická: 30 PČ, 2 IČ
Písemnosti a tisky: 3 PČ
Výtvarného umění: 76 PČ
Celkem: 184 PČ , 22 IČ
Celkem za r. 2015 se zapsalo: 682 PČ, 170 IČ a 4 čísla se z CES vyřadila.

5. Sbírkotvorná činnost – nákupy
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo v Prachatickém
muzeu dne 9. 12. 2015 ve složení:
Mgr. Ivan Slavík – Regionální muzeum, Český Krumlov
PhDr. Nora Jelínková – Jihočeské muzeum České Budějovice
Daniela Liščáková – Muzeum JUDr. O.Kudrny, Netolice
PhDr. Jiří Prášek – Prácheńské muzeum v Písku
PhDr Ivana Říhová – Muzeum středního Pootaví Strakonice
Mgr. Pavel Fencl – Prachatické muzeum
Jaromíra Zýková – Prachatické muzeum

Seznam zakoupených předmětů do jednotlivých podsbírek:
Podsbírka etnografická
1. Krejčovská panna, torzo, cena – 200,- Kč
3. Truhla malovaná, truhla nemalovaná se zámkem, lavice k peci rohová, vana plechová, saně dětské, chlebník smaltovaný, věšák dřevěný stojací, věšák dřevěný skládací na zeď, židle z ohýbaných trubek, kuchyňský stůl a 4 kuchyňské židle,stolek
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s lavorem, 2ks židle dětské velká polička na kořenky, toaletka se zrcadlem na zeď,
stojánek na květiny, koš na prádlo proutěný, košík, 2 ks lampiček na noční stolek,
kolébka dřevěná – hračka, 2 ks medvěd plyšový – hračka, kufr, 3 ks dámských
klobouků, dámská sukně a kabátek, 3 páry bot dám. v původních krabicích, šicí
stroj Lada? skříňkový, kuchyňský robot UKS skříňkový, 2 ks žehliček, žehlící prkno
skládací, vysavač Eta 418, stojánek na stromeček „zlatý“, stojánek na stromeček
Jihokov, svatební fotografie v rámu, cena celkem– 5 000,- Kč
5.Vysavač Omega typ 1050, cena – 550,- Kč
Kabátek dámský , černý, vlněný, sutašková výšivka, cena – 1 000,- Kč
Košilka/šaty etamínové, barevně vyšívané, cena – 250. – Kč
Soubor kabelek a tašek , 5 ks, cena celkem 500,- Kč
Dracounový pletený ubrus, cena – 500,- Kč
Dečka vyšívaná obdélníková, cena – 150,- Kč
Vyšívaný povlak na kulatý polštář s Harlequinem, cena – 100,- Kč
Dečky bambulkové, cena – 100,- Kč
Dečky ze skleněných perliček, cena 100,- Kč
Deštníky pánské, 2 ks, cena – 100,- Kč
Žehličky, 3 ks, cena – 250. – Kč
Soubor kuchyňských potřeb, cena celkem 280. – Kč
Opasek a oděvní vsadka ze skleněných perliček, cena – 300,- Kč
Skládací betlém z tlačeného papíru, cena – 150,- Kč
Cena celkem 4.330,- Kč
Celkem za podsbírku: 9 530,- Kč

Podsbírka uměleckého řemesla
5.Kuřácká souprava bakelit, japanerie, cena – 180,- Kč
Soubor bižuterie a skleněných květů, cena – 400,- Kč
Sada svatých obrázků s perličkovými rámečky, celkem 4 ks a perličkový růženec,
cena celkem 3 000,- Kč
Růžence , 4 ks, cena – 150,- Kč
Pudřenka z niklovaného plechu, cena – 50,- Kč
Celkem za podsbírku: 3 780,- Kč
Podsbírka uměleckoprůmyslové práce
2. Kočárek (kárka) loutkový, starožitný, cena – 4 500,- Kč
4. Historické stínítko na petrolejovou lampu, cena – 1 550,- Kč
Historická petrolejová lampa majoliková, zn. R. Ditmar, cena – 12 200,- Kč
5. Lampička nástěnná, bakelit, cena – 150,- Kč
Souprava lamp a dóz vyráběná z pohlednic/nálepek a alobalu, cena – 600,- Kč
Miska na ovoce s noži, porcelán v montáži, cena – 260,- Kč
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Porcelánová souprava pro panenky, cena – 150. – Kč
Vánoční ozdoby, perličkové a foukané, cena – 500,- Kč
Soubor svícnů a podstavec pod petrolejovou lampu, 4 ks, cena celkem 350,- Kč
Kuličkový neklid – objekt, cena – 50,- Kč,
10.Historický nábytek pro panenky, cena 3 500,- Kč
Celkem za podsbírku: 23 810,- Kč
Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
5.Reproduktor rozhlasu po drátě Tesla
Celkem za podsbírku: 200,- Kč
Podsbírka výtvarného umění
6.Vystřihovánka z černého papíru na bílém podkladě pod sklem – 4 ks (á 50,- Kč)
cena – 200,- Kč
8. Rudolf Škudla: Autoportréty ( soubor maleb, kreseb a skic), cena – 3 000,- Kč
9. Kristus, olejomalba na plátně, 1865 (74x126 cm) cena – 5.000,- Kč
Zmrtvýchvstání, olejomalba na plátně bez podrámku, 1816 (70x95cm) cena –
4.000,- Kč
Seslání ducha svatého, olejomalba na plátně bez podrámku, 1816 (70x95cm) cena
4.000,- Kč
Panna Maria Svatodušská, olejomalba na plátně (70x95cm) cena – 5.000,- Kč
12. Konvolut 24 barevných autorských fotografií Karla Jáchima z výst. souboru
„Šumava“
cena za ks – 500,- Kč – celkem 12.000,- Kč
Celkem za podsbírku: 33 200,- Kč
Podsbírka jiná – sklo, porcelán a kamenina
7. Předměty ze šumavských skláren:
váza, opálové sklo vrstvené, Lenora, W. Kralik, kolem r.1920, výška 14 cm –
3 000,- Kč
váza, čiré sklo, žlutomodrý listr, Lenora, W.Kralik, kolem r.1920,výška 15 cm–
2.800,- Kč
pohárek, čiré sklo, zelená drť, Lenora, W. Kralik, kole r. 1870, výška 12 cm – 600,Kč
váza, černý hyalith, Lenora, 60. léta 20. století, výška 14,5 cm – 1.400,- Kč
váza, čiré irisované sklo, Lenora, W. Kralik, kolem roku 1920, výška 14 cm – 350,Kč
popelník upomínkový, čiré bezbarvé sklo, „Prachatice“ – 50,- Kč
11. Skleněná mísa v kovové montáži, malba zlatem, Šumava, 80. – 90. léta 19. st.
cena – 600,- Kč
Skleněná mísa v kovové montáži, malba emaily a zlatem, Šumava, 90. léta 19.st.
cena 750,- Kč
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Holba, čiré sklo přejímané růžově, brus, Šumava, cena – 400,- Kč
Konvička, žlutomodré tango sklo, Lenora, 20.léta 20 st. cena – 700,- Kč
Dóza, čiré, oranžově přejímané tango sklo, brus, Lenora, 30. léta 20. st. cena – 500,Kč
Souprava: džbán a 4 číše, čiré sklo, zatavená drť, malba emaily a zlatem, poč. 20. st.
cena – 1 620,- Kč
Pohárek, čiré sklo, optiška, iris, Lenora, 20. léta 20. st. – 5 ks (á 120,- Kč) cena –
600,- Kč
Popelník, černý hyalith, Lenora, 60. léta 20.st. – rozbitý, lepený, cena – 80,- Kč
Celkem za podsbírku: 13 450 ,- Kč
Podsbírka numizmatická
13. Pamětní stříbrná medaile Mistr Jan Hus, cena – 579,- Kč
Celkem za podsbírku: 579 ,- Kč
Cena celkem za nákup předmětů činila: 84 549 ,-Kč
Ostatní předměty pořízené bezúplatně či darem posoudil Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost dle zápisů v Přírůstkové knize Prachatického muzea za rok 2015.
V roce 2015 bylo zapsáno v PK celkem 1 037 ks a 2 soubory.
Zpracovala Mirka Zýková

III. Činnost provozního oddělení
Věra Škopková, vedoucí provozního oddělení, asistentka
ředitele
Provozní oddělení
Proběhly všechny naplánované revize a kontroly dle harmonogramu a platných
právních předpisů ve všech objektech. Dále všechny technické prohlídky vozidel
muzea. Dodržely se pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců, s vyjímkou jedné
pracovnice, která prohlídku zajistí v lednu 2016. Nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Pracovníci obdrželi ochranné pracovní pomůcky dle stanovené směrnice.
Zaměstnanci se zúčastnili všech předepsaných školení na tento rok. Byl opraven
nákladní výtah, ale dále se objevují výpadky v jeho funkčnosti. Tyto se evidují pro
potřeby případného reklamačního řízení. V loňském roce se také pokračovalo
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s drobnými úpravami v objektu muzea v Netolicích – viz realizace. Zaměstnanci
provozního oddělení se podíleli na veškerých akcích pořádaným v tomto roce.
Dále se vzájemně zastupovali při čerpání řádné dovolené i při pracovních neschopnostech.

Realizace zaměstnanců
výroba střeleckých terčů k prodeji
montáž výstavy A. Hartauer, Waldkirchen
výroba a instalace kuchyňky, oprava oplocení, výroba dveří, oprava septiku, Netolice
montáž regálů pro archeologa
pomoc při opravě sbírkových předmětů konzervátorce
montáž stolů – přednáškový sál muzea

Návštěvnost
V roce 2015 navštívilo Prachatické muzeum celkem 12012 osob, z toho bylo
4678 platících.

Odborná knihovna
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 činil 7133 přírůstkových čísel. V tomto
roce bylo zapsáno 191 nových knih. Knihovna odebírá 12 ks titulů odborných časopisů, jeden titul deníku – Prachatický deník. Náklady na nový knihovní fond dosáhl výše 37.000,- Kč. Většinu nových titulů získala knihovna výměnou za vlastní publikaci – sborník Zlatá stezka 21–22/2014–2015 a Supplemetum 1. – Staré stezky.
Knihovna stále provozuje internet zdarma.

IV. Hospodaření muzea v roce 2015
Jana Svobodová, ekonomka
Náklady (v Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné

474 344,42
1 014 936,00
148 109,39
531 876,30
49 709.00
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Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Aktivace dlouhodobého majetku
Kurzové ztráty
Náklady celkem

16 087,00
748 923,33
4 800 396,00
1 542 604,00
196 208,10
150 616,00
921 496,00
257 178,90
97 645,00
346,50
10 755 185,94

Výnosy (v Kč)
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodaného zboží
Úroky
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek – zisk

351 505,50
58 440,00
9 124,30
45 330,00
10 332 707,35
10 797 107,15
41 921,21
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V. Přílohy

Slavnostní zakončení výzkumu Zlaté stezky

Křest knihy Zlatá stezka 4

Hosté slavnostního zakončení výzkumu Zlaté stezky

Produktem University
3. věku bylo také vydání
této knihy

Dokončená česko-německá knižní řada Zlatá
stezka 1-4

Slavnostní zakončení výzkumu Zlaté stezky – zdravice prachatického starosty

Výzkum pošumavských zámečků – Skalice v Bohumilicích

Výzkum pošumavských zámečků – Skalice v Bohumilicích

Setkání se soumary v Prachatickém muzeu

Výzkum Zlaté cesty – nově objevený pozůstatek

Výzkum Zlaté cesty – většinou nálezů byly podkovy

Výzkum Zlaté cesty – nově objevený pozůstatek

Výzkum Zlaté cesty 2015 probíhal mezi Březníkem a státní hranicí

restaurované svatební šaty z roku 1910

výstava Cesta světla, kolekce cestovních luceren

výstava Cesta světla, rozmanitá olejová svítidla

výstava Cesta světla, pouhá část vystavených
petrolejový lamp

Moderátorova lampa, 19. století, stav před a po restaurování

Cesta do Betléma, doprovodná akce k výstavě Cesta světla
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výstava Cesta světla, lampa městského osvětlení na svítiplyn, v pozadí svícny

Lustr s argandovými lampami na řepkový olej, 1.pol.19.století, původně umístěn v prachatickém
radničním sále, stav před a po konzervaci, z výstavy Cesta světla
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Výstava Příběhy sbírkových předmětů

Výstava Příběhy sbírkových předmětů

Vitráž, 1894, stav před a po konzervaci, z výstavy Příběhy sbírkových předmětů

Podmalba na skle, 19. století, stav před a po restaurování

Malování kraslic s Lenkou Volkovou

Instalace ševcovské dílny v Bavorově

