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Úvod
Prachatické muzeum v roce 2008 žilo ve znamení Roku Karla Klostermanna. Jeho
zaměstnanci realizovali akce vlastní, tak jak jsou níže uvedeny, výrazně také participovali na
tvorbě klostermannovské výstavy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.
Vedení muzea
Vedení muzea se zabývalo kromě běžných záležitostí stabilizací pracovního týmu, vytváření
podmínek pro práci jak odborných, tak provozních zaměstnanců. Navázalo pracovní kontakty
s institucemi na Slovensku a v Dolním Bavorsku. Rozšířila se spolupráce s vybranými muzei
a galeriemi v ČR (NZM, MG v Plzni, MŠ Kašperské Hory) i ostatními institucemi (Správa NP
Šumava).
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1. ODBORNÁ ČINNOST
PhDr. František Kubů - historik starších dějin
Výstavy a expozice
- Karel Klostermann a pošumavské zámečky - dlouhodobá výstava v expozici Prachatického
muzea - scénář, shánění exponátů, texty, překlady do němčiny, realizace
- Expozice Renesance Prachatického muzea - plánování úprav, doplnění figurálního výjevu,
příprava změn, srovnávací návštěva Martinického paláce v Praze (expozice renesančního
bydlení)
- nová expozice Zlaté stezky v Prachatickém muzeu - koncepce, několikeré změny,
přípravné práce
- Zlatá stezka na mapách - výstava v JČM v Č. Budějovicích, příprava, výběr map, pomoc při
realizaci a likvidaci
- Karel Klostermann a Bohumilice - doprovodná výstava ke klostermannovské výstavě
v Prachatickém muzeu na zámku Skalice v Bohumilicích - příprava, výběr exponátů, texty
- výstava užitého skla v Muzeu Šumavy v Sušici - zajištění zápůjčky skleniček na tabák
- podíl na dalších výstavách Prachatického muzea: Je jaká je. Žena a její svět (pomoc při
hledání a překladech textů) a Vánoční (výběr skla)
Přednášky (i mimo Prachatické muzeum)
- Výzkum Zlaté stezky v Čechách dokončen, s dr. Zavřelem, Prachatické muzeum 8.4.
- Problémy památkové ochrany pozůstatků Zlaté stezky, s dr. Zavřelem, seminář Staré
stezky, Brno 23.4.
- Vymření Babenberků, konference Disputatio magistrorum, Praha 11.6.
- Bamberská vražda 1208, Prachatické muzeum 17.6.
- Zlatá stezka a její výzkum, s dr. Zavřelem, Kašperské Hory 29.7.
- Moravské pole 1278, Prachatické muzeum 18.11.
Depozitáře - Revize
- revize a doplnění lokačních seznamů podsbírek Militária a Jiná
- výběr exponátů a jejich zpětné zařazování při výstavách
- inventura DKP
- vypracování nových soupisů podsbírek, depozitářů a kurátorů podsbírek
- práce na depozitárním řádu
Doprovodné akce a různé
- nákupní komise JČM v Č. Budějovicích - účastním se práce jako řádný člen
- Naučná stezka Karel Klostermann a Bohumilice kolem zámku Skalice - koncepce,
rozvržení jednotl. zastavení, příprava (zatím nerealizováno)
- Muzejní noc - příprava a realizace, dohled nad účastí soumarů z Grainetu, 16.5.
- pořad o výstavě K. Klostermann a pošumavské zámečky do TV
- naučný pochod pro veřejnost Kašperské Hory - Kašperk - Sušice 8.7.
- účast na oslavách vlastivědného muzea Heimatstube Prachatitz v Ingolstadtu (Něm.) 26.7.
- naučná exkurze Po stopách Zlaté stezky pro Saský historický spolek z Drážďan (Německo)
- příprava, zajištění, vlastní realizace, 29.-31.8.
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- muzejní zájezd Třebíčsko - podíl na organizaci a realizaci, 14.-16.10.
- plánování velkého kostýmovaného historického soumarského pochodu po Zlaté stezce
2010
- provázení školních tříd a zahraničních skupin po muzeu (mj. ZŠ Národní, universita
Regensburg, senioři München, muzejníci ze Strakonic, muzejníci z Ingolstadtu atd.)
Konference - semináře
- seminář Staré stezky, Brno 23.4.
- konference Disputatio magistrorum. Konec dynastie a co dál?, Historický ústav České
akademie věd, Praha 11.6.
- Česko-bavorsko-saská konference o historii jídla, pití a stolování, Cheb 8.-10.10.
Výzkumné úkoly
Výzkum Zlaté stezky
Poslední práce na kašperskohorské větvi v Čechách ve spolupráci s dr. Zavřelem z JČM
v Č. Budějovicích- geodetické měření Kvildského systému, terénní náčrty kvildského
systému, zakreslení průběhu české části kašperskohorské větve do map 1:10.000, jednání
o začátku výzkumu na německém území v Haidmühle, rekognoskace před výzkumem
v Německu (Herzogsreut, Waldkirchen, Fürholz), přípravy výzkumu v Německu,
překreslování map Zlaté stezky v Německu archiváře P. Praxla z Waldkirchenu, materiál o
výzkumu Zlaté stezky do Zpravodaje 3/2008, materiál o Zlaté stezce pro Krajský úřad
Jihočeského kraje, dokumentace soumarských akcí
Výzkum pošumavských zámečků
Archivní výzkum pramenů k dějinám jednotlivých zámečků (SOA Třeboň, Národní archiv
Praha, SokA Prachatice atd.) a průběžné sledování změn v celém regionu. Zkoumány
zámečky Čkyně, Dub, Hoštice, Lčovice a Skalice v Bohumilicích.
Štaufové. Nejvýznamnější dynastie evropského středověku
Sbírání podkladů pro přehled štaufologického bádání 1991-2010 (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 v horizontu několika let vydat nakladatelství
Veduta v Č. Budějovicích. Práce na soupisu příloh do uvedené knihy, zpracování obrázků
štaufských památek na Sicilii.
Dějiny Prachatic
Vypisování pramenů z edice Codex iuris municipalis, písemnosti Muzejního spolku
Prachatice v SOkA Prachatice, prameny k počátku 17. století (povýšení Prachatic na
královské město 1609).

Granty
Průběžná práce na přípravě projektů, jednání, překlady textů, vyplňování formulářů, tvorba
obsahové části atd.
- Restaurování kolekce zbraní (pušky, bodáky), restaurátor Matoušek, grant Ministerstva
kultury ČR
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- Výzkum historické obchodní cesty Zlatá stezka z Pasova na bavorsko-českou hranici,
nositel projektu Universita Pasov (Německo), partner Prachatické muzeum, mezinárodní
grant EU-Bavorsko-Česká republika
- Nejstarší místní jména v česko-bavorském pohraničí (okresy Freyung/Grafenau a
Prachatice), nositel projektu Universita Pasov (Německo), partner Prachatické muzeum,
mezinárodní grant EU-Bavorsko-Česká republika
- Karel Klostermann a pošumavské zámečky, nositel projektu Prachatické muzeum, grant na
přípravu a realizaci stejnojmenné dlouhodobé výstavy v Prachatickém muzeu
- Muzeum lesa (Waldgeschichtliches Museum) St. Oswald (Německo), příprava a realizace
nové expozice, nositel projektu Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald),
partneři Národní park Šumava Vimperk a Prachatické muzeum
Redakční práce
- redakce sborníku Zlatá stezka 14
- redakce sborníku Zlatá stezka 15
- člen redakce sborníku Mediaevalia historica, vydávaného Historickým ústavem České
akademie věd v Praze
Bibliografie - články a knihy
Vydané v roce 2008
- Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty 2.
Úsek Vimperk - státní hranice (s P. Zavřelem). České Budějovice 2007, kniha, 230 stran, 239
obraz. příloh, 13 mapek průběhu trasy a 1 přehledná skládací mapa
- Horskokvildský systém pozůstatků Zlaté stezky (s P. Zavřelem), in: Zlatá stezka 14, 2007,
s. 59-84
- Problémy památkové ochrany pozůstatků Zlaté stezky (s P. Zavřelem), in: Staré stezky 12,
2008, s. 81-98
- Jižní Čechy. Vladimír Kunc - Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC 2008, kniha, 10 průvodních
textů ke knize fotografií V. Kunce (texty česky - německy - anglicky)
Na nichž se pracovalo v roce 2008
- Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty 3.
Úsek Kašperské Hory - státní hranice (s P. Zavřelem), kniha
- Výšinné polohy kolem Prachatic (s J. Fröhlichem a M. Parkmanem), článek do sborníku
Zlatá stezka 15
- Kvildský systém Zlaté stezky (s P. Zavřelem), článek do sborníku Zlatá stezka 15
- Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti 7. Čkyně, článek do sborníku
Zlatá stezka 15
- Lčovické panství v období Zítků, článek do připravovaného sborníku Josef Zítek a Lčovice
- Zlatá stezka - heslo do lexikonu Historisches Lexikon Bayerns

4

Mgr. Pavel Fencl – historik mladších dějin
Publikační činnost
Příběhy z Plání (společně s dr. Magerem) – vydáno 2008
Klostermannové na Šumavě – plán. vydání 2009
Scénář k filmu Šumava Karla Klostermanna pro JčM
Výstavy
Šumava na starých mapách
Zvolen na starých pohlednicích
Šumava na starých fotografiích
Výuka Šumavou
Přednášky
Šumava na starých mapách
Karel Klostermann (Jáma)
Karel Klostermann
Karel Klostermann (ZŠ Vimperk Smetanova)
Karel Klostermann (SPgŠ a VOŠ Prachatice)
Rankl Sepp poslední šumavský obr
Praga V3S královna terénu
Šumava Karla Klostermanna
Prachatice 1918-1938
Karel Klostermann (ZŠ Lhenice)
Karel Klostermann (ZŠ Čkyně 2x)
Karel Klostermann a Javorník (Javorník)
Podzim 1938 na Prachaticku
Advent (místní knihovna Stachy)
Výzkumné úkoly
Genealogie Klostermannů na Šumavě (SOA Plzeň)
Historie obce Mičovice (SOkA Prachatice)
Historie obce Ktiš (SOkA Prachatice)
Vojenské útvary dislokované na Šumavě v 19. a 20. století (VHÚ Praha)
Ostatní akce
Literární toulky po stopách Klostermannových hrdinů I
Literární toulky po stopách Klostermannových hrdinů II
Literární konference na Srní (odborný garant spolu s dr. Horpeniakem)
Exkurze po stopách Karla Klostermann (Gymnázium Prachatice)
Exkurze po stopách Karla Klostermanna (Klub seniorů Prachatice)
Exkurze Klostermannovou Šumavou (Akademie třetího věku Prachatice)
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Mgr. Zdeňka Oberfalcerová - historička umění
Výzkumná činnost
Hlavním badatelským úkolem pracoviště bylo mapování výtvarných dějin regionu,
shromažďování informací a materiálů pro následnou výstavní a ediční činnost. Největší
pozornost náležela výzkumu insitního umění na jihu Čech.
V roce 2008 bylo pokračováno v kompletním soupisu díla prachatického řezbáře Josefa
Chwaly – pozornost byla soustředěna hlavně na soukromé sběratele (kompletní soupis děl,
která vlastní muzea a galerie byl již sepsán v roce 2007). Rozšířena byla též dokumentace
života tohoto tvůrce.
Nejvýznamnějším počinem tohoto roku bylo objevení a kontaktování potomků lidového
malíře Františka Mottla pocházejícího z Hradiště u Netolic. Podařilo se odkoupením a formou
darů získat téměř celou pozůstalost. Započalo shromažďování informací o jeho životě a
díle.
Dalším objektem výzkumu byl sváteční malíř Miloslav Růžička žijící v Hradišti u Písku.
Byla vytvořena kompletní fotodokumentace díla právě se nacházejícího v jeho působišti.
Publikační činnost:
Ten, který rozmlouval s hadem – příspěvek o J. Chwalovi do obrazového katalogu Umělci
čistého srdce II (NPÚ Olomouc 2008)
Kurátorská činnost
Sbírka výtvarného umění byla díky nákupům, darům a sběru obohacena o cenná díla
regionálních autorů. Na 29. aukci výtvarného umění a starožitností Aukční síně Procházka
bylo výhodně vydraženo 5 obrazů.
Práce se sbírkou výtvarného umění byla v tomto roce zaměřena na zkvalitnění uložení,
logického a vyhovujícího uspořádání jednotlivých předmětů a vytvoření nových lokálních
soupisů. Bylo započato skenování grafických listů a jejich uložení do nových kovových
pořadačů.
Především byla dokončena digitalizace již existujících evidenčních karet a některé tyto
karty byly doplněny fotodokumentací sbírkových předmětů (následně budou doplňovány
zbývající).
Výstavy
Vánoční prodejní výstava afrického lidového umění
Propagační grafika
Pracoviště historika umění vytvořilo pro potřeby muzea grafické návrhy a realizaci
propagačních materiálů:
Program akcí – skládačka – 4x
Plakát na výstavu – 14x
Plakát na přednášku – 12x
Pozvánka na výstavu – 14x
Pozvánka na přednášku – 12x
Pozvánka a plakát na ostatní akce – 5x
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PF 2009
Vlastním nákladem (100ks) začal být vydáván občasník Zpravodaj Prachatického muzea
(č. 1, 2, 3, 4).

Mgr. Ing. Marek Parkman – archeolog
V roce 2008 bylo archeologické pracoviště, stejně jako v předešlých letech, plně vytíženo
prací v terénu. Archeologický dozor byl prováděn při 105 stavebních akcích, přičemž na
některých z nich přerostl dozor v záchranný výzkum. Převážnou většinu staveb tvořily liniové
výkopy pro pokládku elektrických kabelů a inženýrských sítí, dále se jednalo hlavně o
novostavby rodinných domů nebo o rekonstrukce či stavby silnic a polních cest. Výzkumy na
některých stavbách přinesly důležité poznatky k pravěkému a středověkému osídlení
Prachaticka.
Po loňském důležitém zjištění přítomnosti kulturní vrstvy i zahloubených objektů z 12.-13.
století při stavbě komunikace a kanalizační přípojky pro pět plánovaných rodinných domů
v blízkosti křižovatky ulic Prachatická a Bavorovská ve Strunkovicích nad Blanicí výzkum na
této lokalitě pokračoval. Dozor byl prováděn na dvou parcelách, přičemž na jedné proběhl
záchranný výzkum, při kterém se podařilo prozkoumat řadu zahloubených objektů,
především kůlových jam. Výzkum bude v příštím roce pokračovat na sousední parcele.
Od června do listopadu probíhal výzkum při stavbě rodinného domu na parcele č. 1252/2 v
poloze Na Valše v Netolicích. Již v předešlých deseti letech bylo v tomto prostoru zjištěno
intenzivní osídlení z 10.-13. století, ale vzhledem k tomu, že při stavbách okolních domů
nebyl ze strany stavebníků řádně zajištěn archeologický dozor, byly dosud archeologické
nálezy i situace bohužel ničeny bez dokumentace. V tomto případě se tedy jednalo o
poslední možnost, jak zjistit velmi důležité informace o osídlení této části Netolic, která
v raném středověku měla funkci podhradí přemyslovského správního hradu v poloze sv. Ján.
Výsledky výzkumu potvrdily očekávání. Bylo získáno množství nálezů, které dokládají
intenzivní osídlení snad již v 9. století, nepochybně ale od století následujícího, které zde
trvalo až do 13. století. Výzkum na této parcele by měl v následujících letech pokračovat.
V květnu až říjnu probíhal dozor a záchranný výzkum při rekonstrukci Náměstí Svobody ve
Vimperku. Bylo zjištěno, že vrcholně středověké situace se zde nacházely pouze ojediněle,
většina nálezů pochází až z novověku. V horní části náměstí navíc kulturní vrstvy vzhledem
k výraznému sklonu terénu téměř chyběly a skalní podloží zde vystupovalo těsně pod
současnou úroveň povrchu.
Při stavbě nového mostu ev. č. 141-015 přes Dubský potok u Strunkovic nad Blanicí a jeho
napojení na stávající silnici bylo zjištěno a v květnu až září zkoumáno sídliště z pozdní doby
halštatské. Byly zde zjištěny zbytky kulturní vrstvy s nálezy keramiky. K zajímavým nálezům
ze zkoumané plochy patří zlomek miniaturní nádobky. Ze zahloubených objektů byly pouze
ojediněle zjištěny kůlové jámy.
Od května byl prováděn dozor při stavbě přeložky silnice II/145 v úseku Husinec – Běleč.
V blízkosti bývalého dětského domova u Husince byl zjištěn přibližně z poloviny porušený
mohylovitý objekt. V porušeném místě byl začištěn profil, který ukázal, že jde o násyp
tvořený kamenitým jádrem a hliněným pláštěm. Ojediněle byly získány zlomky pravěké
keramiky, pravděpodobně z doby halštatské. Výzkum bude v následujících letech
pokračovat.
Velmi důležité zjištění bylo učiněno na přelomu srpna a září v kostele Nejsvětější Trojice
v Bohumilicích. Při rekonstrukci podlahy se těsně pod současným dlážděním lodi podařilo
zjistit kompletně dochované základové zdivo starší fáze kostela. Před schodem do
presbytáře byly navíc geofyzikálním průzkumem zjištěny zděné hrobky, které však nebyly
zkoumány.
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Od srpna do listopadu probíhal záchranný výzkum při stavbě polní cesty N10 u Hracholusk.
Podařilo se zde zachytit zbytky kulturní vrstvy a několik desítek zahloubených objektů
z pozdní doby laténské. Lokalita byla zřejmě osídlena i v pozdní době halštatské. Výzkum
zde bude pokračovat.
Přehled akcí za rok 2008
Albrechtovice, kabel NN, p. Váňová, SB-5007-411, dozor.
Babice, polní cesty (cesty C1, RC1, RC4, NC1, NC4), dozor a ZAV.
Bohumilice, rekonstrukce podlahy v kostele Nejsvětější Trojice, dozor a ZAV.
Bohunice, kabel NN, p. Růžička, SB-3007-155, dozor.
Dub u Prachatic, úprava zahrady před zámkem, dozor a sondáž.
Hracholusky, polní cesty (cesty N1, SR9), dozor.
Hracholusky, polní cesty (cesta N10), dozor a ZAV.
Buk, přeložka TS obec, II. etapa, SB-3000-042, dozor.
Buk, kabel NN, p. Hikl, SB-5007-364, dozor.
Bušanovice, polní cesty cesta NC, dozor.
Cejsice, úprava NN, p. Smetanová, SB-3007-118, dozor.
Dolní Nakvasovice, posílení NN, p. Malina, SB-5007-412, dozor.
Dvory, kabel NN, p. Vašura, SB-5007-419, dozor.
Dvory, kabel NN, p. Kovaříková, SB-5008-091, dozor.
Hlásná Lhota, zemědělská usedlost Horelicovi na p. č. 11/3, dozor.
Hliniště, kabel NN, p. Lexa, SB-5007-296, dozor.
Holečkov, kabel NN, Peškovi, SB-5007-261, dozor.
Horní Kožlí, kabel NN, p. Vobořilová, SB-5007-274, dozor.
Horní Kožlí, novostavba RD na k. p. č. 1, dozor.
Horní Záblatí, kabel NN, p. Nash, SB-5008-250, dozor.
Horní Záblatí, kabel NN, p. Zušťák, SB-5007-249, dozor.
Hradiště, kabel NN, p. Šálený, SB-5007-276, dozor.
Husinec, dvůr a zahrada Památníku M. J. Husa, čp. 36 a 37, dozor.
Husinec, kabel NN, p. Maryska, SB-5007-319, dozor.
Husinec, kabel NN, p. Marek, SB-5006-352, dozor.
Husinec, kabel NN, p. Polachová, SB-5007-106, dozor.
Husinec – Běleč, stavba přeložky silnice II/145, dozor a ZAV.
Chroboly, novostavba RD Homr na p. č. 1344/10 v k. ú. Lažistko, dozor.
Křišťanovice, pilíř SP 100, p. Hakl, SB-5007-417, dozor.
Ktiš, úprava sítě NN a TS, P.E.S., SB-5007-074, dozor.
Kubova Huť, kabel NN, p. Brázdová, SB-5000-579, dozor.
Kvilda, dostavba kanalizace 2004 a stavební úpravy obecní centrální ČOV, dozor (přechází
do roku 2009).
Leptáč, pilíř SP 100, p. Simandlová, SB-5008-050, dozor.
Lhenice, kabel NN, p. Stehlík, SB-5007-044, dozor.
Lhenice, kabel NN, p. Čech, SB-5007-320, dozor.
Lhenice, kabel NN, p. Kopfová, SB-5008-037, dozor.
Mičovice, úprava NN, p. Hrabě, SB-3007-146, dozor.
Miletínky, úprava sítě NN, SB-3006-028, dozor.
Mojkov, kabel NN, p. Řehka, SB-5007-081, dozor.
Netolice, novostavba RD Pfeffr na parc. č. 1252/2, poloha Na Valše, dozor a ZAV (PPZAV).
Netolice, oprava silnice II/145 v úseku Netolice – Kratochvíle, dozor.
Netolice, úprava NN, p. Ptáčník, SB-5007-151, dozor.
Netolice, kabel NN, p. Bukač, SB-5007-321, dozor.
Netolice, kabel NN, p. Tuháčková, p. Borovková, SB-5007-169, dozor.
Netolice, kabel NN, p. Škvrňová, SB-5007-323, dozor.
Netolice, kabel NN, p. Kousalová, SB-5007-328, dozor.
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Netolice, kabel NN, U Mnichu, SB-3007-154, dozor.
Nové Údolí, kabel NN, p. Kosmata, SB-5006-371, dozor.
Oseky, kabel NN, p. Nový, SB-5007-153, dozor.
Prachatice, kabel NN, p. Vránová, SB-5006-288, dozor.
Prachatice, VN, TS, kabel NN Volarská, SB-5006-346, dozor.
Prachatice, kabel NN, zahrádky za Klimou, SB-5007-105, dozor.
Prachatice, kabel NN, ZTV p. Dostál, SB-5007-156, dozor.
Prachatice, kabel NN, Stavospol, 1. etapa, SB-5007-268, dozor.
Prachatice, přeložka NN, Husinecká ul., SB-7008-003, dozor.
Prachatice, kabel NN, zahrádky – p. Škopek, SB-5007-262, dozor.
Prachatice, administrativní budova Vykov, dozor.
Prachatice, Refeka – výměna TS, úprava NN, SB-5007-258, dozor.
Prachatice, okružní křižovatka Husinecká – Pivovarská – Kasárenská ul., dozor a ZAV.
Prachatice, úprava NN, p. Tkáčová, SB-5007-325, dozor.
Prachatice, rezidenční byty na parc. č. 628/6, 1. etapa, dozor.
Prachatice, novostavba RD Sedlák na p. p. č. 579/2, dozor.
Prachatice, novostavba RD Illkovi vč. přípojek inž. sítí na ppč. KN 842/133, 1573/1, dozor.
Protivec, zahuštění TS Řídký, SB-3006-075, dozor.
Protivec, kabel NN, p. Batysta, SB-5007-219, dozor.
Radhostice, kabel NN, p. Vondrášek, SB-5007-104, dozor.
Radhostice, úprava sítě NN, SB-3007-117, dozor.
Saladín, kabel NN, p. Hasil, SB-5007-221, dozor.
Setěchovice, stavba kanalizace, dozor (přechází do roku 2009).
Skláře, kabel NN, p. Černý, SB-5008-048, dozor.
Smrčná u Čkyně, sondáž u objektu tvrze.
Soumarský most, kabel NN, ČD, SB-5007-260, dozor.
Staré Prachatice, kabel NN, p. Kölbl, SB-5007-108, dozor.
Staré Prachatice, novostavba kamenosochařské dílny Kölbl na parc. č. 574/1, 574/2, dozor.
Stožec, kabel NN, p. Lelková, kiosek, SB-5007-243, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, kabel NN, p. Beneš, SB-5007-273, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, kabel NN, p. Kašpar, SB-5008-238, dozor.
Strunkovice nad Blanicí, RD Vlach, parc. č. 168/1, dozor a ZAV (PPZAV).
Strunkovice nad Blanicí, most ev. č. 141-015, dozor a ZAV.
Strunkovice nad Blanicí, novostavba RD Podlešák na ppč. 168/10, dozor a ZAV.
Sviňovice, kabel NN, p. Havlíček, SB-5008-047, dozor.
Štítkov, kabel NN, p. Wolfová, SB-5008-035, dozor.
Těšovice, výměna a úprava technologie a stavební úpravy betonárky, dozor.
Tvrzice, kabel NN, p. Pavelka, SB-5007-013, dozor.
Tvrzice, zemědělská usedlost Pavelkovi na p. č. 298, dozor.
Vimperk, oprava Náměstí Svobody, dozor a ZAV.
Vimperk, kabel NN, p. Zušťák, SB-5007-128, dozor.
Vimperk, kabel NN, p. Důra, SB-5007-211, dozor.
Vimperk, oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Rožmberská, dozor.
Vlachovo Březí, kabel NN, p. Stropnický, SB-5007-215, dozor.
Vlachovo Březí, rekonstrukce NN, Husova ulice, SB-3005-123, dozor.
Vlachovo Březí, výkop pro kanalizaci u přístavby objektu expedice pekárny Cais, dozor.
Vlachovo Březí, rekonstrukce silnice II/144 (Husova ulice), dozor.
Volary, kabel NN, p. Liška, SB-5007-076, dozor.
Vrbice, kabel NN, p. Hrbek, SB-5008-038, dozor.
Záblatí, rekonstrukce sítě NN, škola, SB-3007-148, dozor.
Záblatí, zahuštění TS, SB-3006-115, dozor.
Zábrdí, úprava NN, SB-3008-008, dozor.
Zálezly, kabel NN, p. Benda, SB-5007-386, dozor.
Zálezly, novostavba RD Benda na p. p. č. 1443/5, dozor.
Zbytiny, kabel NN, p. Novák, SB-5007-220, dozor.
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Zdenice, kabel NN, ZTV, p. Rosa, SB-5007-339, dozor.
Žárovná, kabel NN, p. Pravda, SB-5007-082, dozor.
Žitná, polní cesty, 2. etapa (cesta P4), dozor.
Žíchovec, stavba mostu ev. č. 141-016, dozor.

Miroslava Zýková – správce sbírek, CES
Výpůjčky
Muzeum JUDr.Otakara Kudrny Netolice - celkem 23 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.1/2008
Muzeum JUDr.Otakara Kudrny Netolice - celkem 58 ks vánočních pohlednic .
smlouva č.5/2008
Muzeum JUDr.Otakara Kudrny Netolice - celkem 19 ks
smlouva č.2/95 a č.10/95
Regionální muzeum Český Krumlov – celkem 14 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.2/2008
Regionální muzeum Český Krumlov – celkem 5 ks na výstavu „ Karel Klostermann“
Smlouva č.3/2008 – dlouhodobá výpůjčka
Jihočeské muzeum České Budějovice – celkem 15 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.18/2008
Jihočeské muzeum České Budějovice – celkem 16 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.19/2008
Jihočeské muzeum České Budějovice – celkem 15 ks na výstavu „Karel Klostermann „
smlouva č.8/2008 – dlouhodobá výpůjčka
Jihočeské muzeum České Budějovice – celkem 2 ks do expozice renesance
smlouva č.54/2001 – dlouhodobá výpůjčka
Husitské muzeum v Táboře – celkem 24 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.6/2008
Prácheňské muzeum v Písku – celkem 39 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č. 9/08
Prácheňské muzeum v Písku – celkem 7 ks na výstavu „ Šumava Karla Klostermanna“
smlouva č. 11/08 – dlouhodobá výpůjčka
Muzeum středního Pootaví, Strakonice – celkem 28 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č. 4/2008
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Městské muzeum a galerie Vodňany – celkem 47 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.5/2008
Městské muzeum v Týně nad Vltavou – celkem 77 ks na výstavu „ Je jaká je“
smlouva č.4/2008
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno
celkem – 6 ks na výstavu „ Je jaká je“
Národní zemědělské muzeum Praha – celkem 2 ks na výstavu „Šumava na starých mapách“
smlouva OH 19/2008
Národní zemědělské muzeum Praha – celkem 16 ks na výstavu „Šumava na starých
mapách“
smlouva OH 25/2008
Národní zemědělské muzeum Praha – celkem30 ks na výstavu „Šumava na starých
mapách“
smlouva OH 18/2008 dlouhodobá výpůjčka.
České aerolinie Praha - celkem 12 ks na výstavu „ Je jaká je“
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - celkem 126 ks na vánoční výstavu
smlouva č.18/2007
Muzeum Jindřichohradecka - celkem 7 ks na vánoční výstavu
Soukromá sbírka – manželé Nuskovi ze Včelné č.27
celkem 6 ks – výstava Šumava Karla Klostermanna
Soukromá sbírka – manželé Nuskovi ze Včelné č.27
celkem 16 ks – na výstavu „ Je jaká je“
Soukromá sbírka – manželé Nuskovi ze Včelné č.27
celkem 3 ks – na výstavu „Karel Klostermann“
Soukromá sbírka – p.Emil Kintzl, Kašperské Hory č.78,
celkem 4 ks
Státní okresní archiv Prachatice, revers č. 26/2008
celkem 3 ks
Národní lékařská knihovna, Zdravotnické muzeum, celkem 12 ks
na výstavu „Karel Klostermann“ dlouhodobá výpůjčka
Národní památkový ústav územní odb.pracoviště v Českých Budějovicích
smlouva č. 16/2008, celkem 5 ks na výstavu „Karel Klostermann“
dlouhodobá výpůjčka
Městské muzeum Volyně, smlouva o výpůjčce č. 1/2008
celkem 297 knih + 15 sbírk.předmětů na výstavu „Karel Klostermann“
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva z 12.3.2008, celkem 4 ks
na výstavu „Karel Klostermann“ dlouhodobá výpůjčka
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Moravská galerie v Brně, smlouva č. A 229/2006, celkem 11 ks – stálá expozice PM.
dlouhodobá výpůjčka
Celkem vypůjčeno 964 ks sbírkových předmětů
Zápůjčky
Zámek Bohumilice, p.Hiršlová, smlouva č. 6/2008, celkem 5 ks
na výstavu „Karel Klostermann“
dlouhodobá zápůjčka
Muzeum při Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Vimperk
smlouva č. 2/2008, celkem 26 ks
Muzeum středního Pootaví, Strakonice – celkem 1 ks
smlouva č. 1/2008
Muzeum středního Pootaví, Strakonice – celkem 10 ks
smlouva č. 10/2008
Národní památkový ústav, Olomouc, smlouva č. 3/2008, celkem 6 ks
Regionální muzeum v Teplicích, celkem 4 ks betlémů
smlouva č.9/2008
Jihočeské muzeum České Budějovice – celkem 38 ks
na výstavu „ Šumava Karla Klostermanna“ smlouva č.8/2008
dlouhodobá zápůjčka
Muzeum Šumavy, Sušice – celkem 6 ks, smlouva č. 7/2008
dlouhodobá zápůjčka
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny – celkem 8 ks, smlouva č.5/2000
dlouhodobá zápůjčka
Muzeum středního Pootaví, Strakonice – celkem 1 ks
smlouva č. 2/2003
Jihočeské muzeum České Budějovice, pobočka Žumberk – celkem 6 ks
smlouva č.3/2004
dlouhodobá zápůjčka
Kongregace milosrdných sester sv.Karla Boromejského, celkem 1 ks
smlouva č. 4/2003
dlouhodobá zápůjčka
Památník Mistra Jana Husa, Husinec – celkem 7 ks
smlouva č. 2/2004
dlouhodobá zápůjčka
Městské muzeum Volyně, celkem 4 ks
smlouva č. 1/2004
dlouhodobá zápůjčka
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Celkem zapůjčeno 123 ks sbírk.předmětů
Inventarizace
Řádná inventarizace podsbírky Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
Zahájena 3.3.2008 a ukončena 31.3.2008.
Kurátor podsbírky Marcela Rosová (tč.na MD).
Celkem bylo odinventováno 2.754 evidenčních čísel.
Proběhla i mimořádná inventarizace při předávání jednotlivých podsbírek vzhledem
k odchodu p.M.Rosové na MD a nástupu p.J.Zýkové .
Týkala se podsbírek: Písemnosti a tisky
Uměleckého řemesla
Uměleckoprůmyslové práce
Negativy a pozitivy
Další
Numizmatická
Knihy
Zahájena byla 1.4.2008 a ukončena 18.6.2008
Celkem bylo fyzicky zkontrolováno 17.064 evidenčních čísel
Kurátor podebírej Marcela Rosová (tč.na MD)

CES
Dne 22.2.2008 jsme provedli změny v CES č.480/2008 ,,aktualizace – nové přírůstky“ pro
tyto podsbírky:
Podsbírka Etnografická: 34 PČ
Podsbírka Archeologická: 1 PČ
Podsbírka Výtvarného umění: 14 PČ
Podsbírka Fotografie,filmy,videozáznamy a jiná média: 15 PČ
Podsbírka Jiná-sklo,porcelán a kamenina: 4 PČ
Podsbírka Písemnosti a tisky: 57 PČ
Podsbírka Uměleckého řemesla: 3 PČ
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce: 11 PČ
Podsbírka Numizmatická: 3 PČ
Dne 24.7.2008 jsme provedli změny v CES č. 1148 /2008 ,,aktualizace – nové přírůstky“ pro
tyto podsbírky:
Podsbírka Další-kamenné předměty, železné,hole: 4 PČ
Podsbírka Etnografická: 113 PČ
Podsbírka Fotografie,filmy,videozáznamy a jiná média: 9 PČ
Podsbírka Jiná-sklo,porcelán a kamenina: 1 PČ
Podsbírka Písemnosti a tisky: 35 PČ
Podsbírka Uměleckého řemesla: 4 PČ
Podsbírka Výtvarného umění: 2 PČ
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce: 4 PČ
Dne 8.10.2008 jsme provedli změny v CES č. 1550 /2008 ,,aktualizace – nové přírůstky“ pro
tyto podsbírky:
Podsbírka Etnografická: 45 PČ
Podsbírka Fotografie,filmy,videozáznamy a jiná média: 1 PČ
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Podsbírka Jiná-sklo,porcelán a kamenina: 8 PČ
Podsbírka Písemnosti a tisky: 34 PČ
Podsbírka Uměleckého řemesla: 1 PČ
Podsbírka Výtvarného umění: 5 PČ
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce: 6 PČ
Podsbírka Militaria: 1 PČ
Dne 6.11.2008 jsme provedli změny v CES č. 1647 /2008 ,,aktualizace –výměna
přírůstkových čísel za inventární“ pro tyto podsbírky:
Podsbírka Další: 1 IČ
Podsbírka Písemnosti a tisky: 82 IČ
Podsbírka Uměleckého řemesla: 2 IČ
Podsbírka Uměleckoprůmyslové práce: 2 IČ
Podsbírka Fotografie,filmy,videozáznamy a jiná média: 17 IČ
Sbírkotvorná činnost – nákupy a dary
Jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se konalo
dne 26.11.2008 v PM ve složení:
Milena Smolová – Muzeum při správě národního parku Šumava, Vimperk
Mgr.Petr Jelínek – Regionální muzeum Český Krumlov – omluven
PhDr.Jiří Prášek – Prácheňské muzeum Písek – omluven
Daniela Liščáková – Muzeum JUDr.O.Kudrny Netopíce
PhDr.Nora Jelínková – Jihočeské muzeum, České Budějovice
Mgr.Pavel Fencl – Prachatické muzeum
Mgr.Zdeňka Oberfalcerová – Prachatické muzeum – omluvena
Jaromíra Zýková – Prachatické muzeum
Celková částka za nákup sbírkových předmětů za rok 2008 činila 57.700,- Kč,
vše bylo odsouhlaseno.
Nákupy
1. Houpací křeslo – podsbírka Etnografická
nabídková cena: 4. 500,- Kč
2. Valcha dřevěná, ševcovské kopyto a dřevěný kroužek na vyšívání, ruční práce
Podsbírka Etnografická
nabídková cena: 100,- Kč
3. Malovaná dřevěná truhla – podsbírka Etnografická
nabídková cena: 500,- Kč

4. Dřevěná plastika Josefa Chwaly – Svatý Jan Nepomucký –
podsbírka Výtvarného umění
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nabídková cena: 2.500,- Kč
5. František Mottl – soubor 15 obrazů – pozůstalost (olejomalby na lepence či
sololitu, některé v rámu)
podsbírka Výtvarného umění - nabídková cena: 20.000,- Kč
6. Václav Štětka –Kostel Sv.Jakuba v Prachaticích , barevná litografie
nabídková cena : 700,- Kč

podsbírka Výtvarného umění

7. Josef Krejsa – Domek Mistra Jana Husi, dřevoryt, sklo, rám
nabídková cena : 500,- Kč

podsbírka Výtvarného umění

8. Josef Krejsa – Za humny – Pole s máky, tempera, pasparta, sklo, rám
nabídková cena : 3.450,- Kč

podsbírka Výtvarného umění

9. Jan Pešťák – Kytice, olej, plátno, rám
nabídková cena : 4.400,- Kč

podsbírka Výtvarného umění

10. J.Hodouš – Podhorské městečko, tempera, pasparta, sklo, rám
nabídková cena : 1.050,- Kč podsbírka Výtvarného umění
11. Fotoaparát– podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
nabídková cena: 20.000,- Kč

Dary
Pohlednice – 2 ks, fotografie – 3 ks
p.Ivana Došková, Kadaň
Kovová past na zvěř, klín-pařezák, mlékařská konev, obinadlo
p. Zdeněk Černý, Prachatice ,Vyšívaný čepec
p.Anna Lebedová , Prachatice
Dřevěný trakař
Dalibor Rund, Prachatice

Vánoční ozdoby, skleněné a perličkové – 4 ks, fotoaparát “Sokol“, textil 5 ks
Anna Zíková, Prachatice
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Vánoční ozdoby různé – 38 ks, dámská obuv
Marcela Rosová
Sada el.svíček z r.1962 –svět.řetěz, litinový rámeček – 2 ks, staré automat.razítko,
skleněná karafa, plechová tabatěrka
Jaromíra Zýková
Obraz „Lipovice“, obraz J.Krejsy – Husinec
Adolf Hřebík, Prachatice
Grafické listy – 24 ks a vlastní tisky
Mgr.Václav Kuneš
Grafické listy – 4 ks, vánoční ozdoba-hvězda, ván.plech.skřipce, staré balení ván.prskavek
Jan Houška, Prachatice
Vánoční pohlednice – 8 ks, ván.stromek z bar.peří, reklamní papír.zvířátka 20.léta
Mgr.Zdeňka Oberfalcerová, Prachatice
Řezbářské nože vlastnoručně vyrobené
Zdeněk Liberda, Kubova Huť
Fotoaparát Lubitel
Milan Marek, Prachatice
Textil celkem 6ks, pozůstalost J.Fiedlera- atleta z Prachatic, forma na pečení,
psací stroj zn.Zeta, almanach ZŠ Volary
Ludmila Fiedlerová, Prachatice
Peněženka – 2ks, taška, ubrus – 2 ks, přehoz, dětské boty
Věra Škopková, Prachatice
Výkresy učně cechu bednářského Leonard Javorka
Ornát
Římskokatolická farnost, Prachatice
Obuv – 3páry, textil, oblečení – 22 ks, kabelka
Evžena Kudrnáčová, Prachatice
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Rádio Tesla
Manželé Pudivítrovi, Prachatice
textil (oděv) – 54 ks, napínáky na obuv
Věra Toncarová, Nebahovy
Textil (oděv)- 4 ks, kabelka, krajk.límeček, zavinovačka, vějíř
Jana Svobodová, Zdíkov
Holící strojek
Zdeněk Novák, Prachatice
rádio – 2ks, aktovka, kabelka – 3ks, taška, textil – 8 ks, obrázek Panny Marie,
Obrázek Krista, krucifix
Alena Zikmundová, Smědeček
Obuv – 3 páry, povlečení, rádio, dvoukolka, textil 5 ks, malířská paleta se stojanem, březové
koště, proutěné klepadlo na koberce, školní tabule
Šárka Ladýřová, Vimperk
Studie “Kult sv.Linharta“
Mgr.Voráčková a Ing.V.Červenka, Kašperské hory
Katalogy a pozvánky k výstavám, divad.programy – 21 ks
p.Havlíková, Husinec
Domácí potřeby 38 ks, obraz s portrétem prof.V.Hladíkové, starý volarský dřevák,
kuch.zástěra
Jana Klimtová, Libínské Sedlo
Kašmírový šátek
p.Urbanová, Prachatice
Miniharmonium zn.Delicia, dom.potřeby – 8 ks, textil – 18 ks
p.J. Benešová, Prachatice
Přání ze 40.let – 7 ks, dopisní papíry z let 1913-1920 – 4 ks
Eva Vachlerová, Strakonice
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Plechová schránka s potřebami na čištění zbraní
Mgr.Pavel Fencl, Jáma
Uniforma pečovatelky z obd.1.sv.války – 2 ks
A.Fríba, ND Praha (daroval k ušité figuríně)
Textil – 48 ks
Pozůstalost Český Krumlov
Ručně šitá zástěra r.1931
Anna Bártová, Prachatice
Textil – 4 ks
Jitka Zelená, Zábrdí u Prachatic
Textil – 3 ks
Libuše Dortová, Prachatice
Vánoční ozdoby – 29 ks
Jiřina Vávrová, Prachatice
Obrazy od autora Jaroslava Peška – 4 ks
JUDr.Anna Kvardová Vimperk a JUDr.Karolína Zíková Praha
obraz.týdeník “Zlatá Praha“ r.1907
Josef Machart, Prachatice
Řeholní oděv mnišek kazatelského řádu
Klášter Sv.Kříže, Znojmo
brožura
Eva Nováková, Prachatice
Album – 155 ks fotografií
Iva Kumperová, Domažlice
Fotoaparát Flexaret
Manželé Vršečtí, Prachatice

V roce 2008 bylo celkem zapsáno 470 přírůstkových čísel, tj. 765 ks a 6 souborů.
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Věra Toncarová - konzervátora
V roce 2008 bylo zkonzervováno 97 předmětů. Konzervovány byly předměty na výstavy
pořádané v tomto roce. Na výstavu „ Je jaká je „ předměty z našich sbírek /převážně textil/,
ale také předměty zapůjčené, z muzea JUDr.Otakara Kudrny a z Prácheňského muzea
v Písku.
Dále byly konzervovány předměty na výstavu „ Čas vánoc-čas dárků aneb co bývalo
pod stromečkem“ z podsbírky etnografické a do nové expozice Karel Klostermann a
pošumavské zámečky z podsbírky výtvarného umění.
Konzervátorskou dílnou prošly další dřevořezby J.Chwaly / na plánovanou výstavu v roce
2010/, grafické listy, akvarely, předměty z výtvarné podsbírky. Základní konzervace a
asanační práce byly provedeny na nově získaných předmětech / nákup, sběr / do sbírek
našeho muzea.

Věra Škopková – muzejní knihovna
Stav knihovního fondu k 31.12.2008 činil 6233 přírůstkových čísel. V tomto roce bylo
zapsáno 151 nových přírůstkových čísel. Knihovna odebírala 12 titulů odborných časopisů a
1 titul deníku (Listy Prachaticka).
Registrováno bylo 34 čtenářů, z toho 9 pracovníků muzea. Výpůjčky činily celkem 72 titulů.
Náklady na pořízení knihovního fondu činily celkem 19.582,- Kč (nákup knih, časopisů,
deníku LP). Dále knihovna získala řadu titulů výměnou za sborník Prachatického muzea
Zlatá stezka.
Internet je pro návštěvníky a veřejnost k dispozici zdarma.
Knihovnice Věra Škopková a Miroslava Zýková absolvovaly v říjnu Setkání knihovníků muzeí
a galerií ČR v Plzni.

Šárka Ladýřová - výtvarné oddělení
Výtvarná dílna: Anna Zíková, Šárka Ladýřová
Truhlářská dílna: Leoš Javorka, Milan Marek
Hlavní projekty
„Karel Klostermann“
Rok 2008 byl výročím narození a úmrtí významného spisovatele Šumavy Karla
Klostermanna. Pracovníci výtvarného oddělení Prachatického muzea se v rámci oslav tohoto
výročí podíleli na třech projektech :
Karel Klostermann a pošumavské zámky
V prostorách Prachatického muzea jsme pro návštěvníky na zahájení sezony 2008 připravili
dlouhodobou výstavu Karel Klostermann a pošumavské zámky. Na 5 skleněných panelech
je představen život spisovatele s důrazem na jeho působení na pošumavských zámcích.
Druhou část tvoří výjev z prostředí zámku knížete Lamberka, kde Karel Klostermann
v chlapeckém věku pobýval. Grafické zpracování panelů, interiér zámku a zámecké kaple
vytvořili pracovníci výtvarného oddělení. Výstava potrvá do 30.12.2010.
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Šumava Karla Klostermanna - příběh Šumavské podmalby
V rámci výstavy pořádané Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích jsme kompletně
zpracovali část věnovanou Turistice na Šumavě. Podíleli jsme se též na závěrečné realizaci
celé výstavy. Výstava potrvá do 30.6.2009
Karel Klostermann a pošumavské zámky - Bohumilice
Ve spolupráci se zámkem Skalice v Bohumilicích jsme přímo na místě v autentických
prostorách zámečku přichystali doprovodnou expozici k výstavě Karel Klostermann a
pošumavské zámky.
„Je jaká je – žena a její svět“
V návaznosti na úspěšnou výstavu „I muži mají své – muž a jeho svět“, realizovanou v roce
2005 připravilo Prachatické muzeum na hlavní sezonu roku 2008 výstavu tentokráte
věnovanou ženám. Autorkami scénáře byly Anna Zíková a Šárka Ladýřová. Pro jednotlivé
části výstavy bylo potřeba vyrobit 5 nových figurín, z nichž na provedení nejnáročnější byla
figurína nahé pózující modelky v ateliéru malíře. Vstupní prostor muzea byl obohacen o
novou prosklenou vitrínu, kterou vyrobili zaměstnanci výtvarného oddělení. Během práce na
scénáři výstavy se nám podařilo získat do sbírek historické ženské řeholní roucho řádu
Dominikánek. Celkem bylo na výstavě předvedeno přes 300 nejrůznějších předmětů, od
historického nábytku po jemné šperky. Nejzajímavější z nich byli presentovány
v doprovodném katalogu k výstavě, který se podařilo realizovat díky podpoře MK ČR.
Grafické zpracování katalogu zajistilo výtvarné oddělení muzea. S výstavou „Je jaká je –
žena a její svět“ se Prachatické muzeum účastní soutěže Gloria musealis.
Další realizované projekty
přestavba pokladny muzea:
Během ledna – března 2008 proběhla reorganizace vstupních prostor a pokladny muzea za
účelem zkvalitnění výstavních prostor muzea. Tato byla během práce na výstavě „Je jaká je“
završena výrobou nové prosklené vitríny (5x1,5x2m), která celkový dojem ze vstupu do
muzejních prostor velmi pozdvihla. Umožňuje jak instalaci tématicky související s aktuální
hlavní muzejní výstavou, tak instalaci samostatné výstavky. Vitrínu a celkovou přestavbu
pokladny navrhli a realizovali zaměstnanci výtvarného oddělení muzea.
další výstavy:
Instalace výstavy J. Sahuly v Radničním sále Prachatické radnice
Svět dopravních letadel
Velikonoční výstava prací Prachatických seniorů
Jarní výstava Stroom o.p.s. Dub
Zmizelé Prachatice
Šumava na starých mapách
Lidová architektura Pošumaví
Pohlednice Zvolenu
Předválečnou Šumavou
Výuka Šumavou
Historie a současnost Prachatického gymnázia
Konopická
Čas Vánoc – čas dárků
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2. PŘEHLED AKCÍ, HOSPODAŘENÍ A PROVOZ
Propagace
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 i externí spolupracovníci pravidelně do Radničního listu.
Zveřejněné články v Radničním listu, týkající se Prachatického muzea: Mgr. Pavel Fencl:
Muzeum a knihovna připomenou Karla Klostermanna, Šumavu uvidíme na starých mapách,
Věra Škopková: Staročeskou muzejní noc umocní speciality, Šárka Ladýřová, Anna Zíková:
Výstava představí
ženský svět, Mgr. Petr Kaiml: Výuka Šumavou ukázala také proměny Prachatic, Václav
Malina: V Prachatickém muzeu, Prachatické muzeum pomohlo kolegům s Klostermannem.
Dále tak, jako každoročně, uspořádalo PM tiskovou konferenci pro novináře. Byla dohodnuta
mediální spolupráce s Českým rozhlasem. V muzeu natáčela své pořady Česká televize.

Přehled akcí muzea v roce 2008
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA (čp. 13)

12. – 14. 3.
Velikonoční výstava ručních prací prachatických seniorů, předvádění lidových řemesel
Zahájení sezony 1.4. 2008, slavnostní vernisáž,

1. 4. – 30.12.
Karel Klostermann a pošumavské zámečky - nová expozice

8. – 20. 4.
Jarní prodejní výstava STROOM Dub

1. 4. – 18. 5.
Svět dopravních letadel v letech 1945 – 2005

16. 5.
Starošumavská muzejní noc
pořádáno pod záštitou radního Jihočeského kraje Ing. Františka Štangla
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11. 6. – 17. 9. - prodlouženo
"JE JAKÁ JE" - Žena a její svět

17. 9. – 28.10.
Konopická – plastiky Marie Kubalíkové

26. 9. – 28.10.
Historie a současnost prachatického gymnázia, výstava ke 111. výročí založení

12. 11. – 30. 12.
Africké lidové umění - prodejní výstava

12. 11. – 30. 12.
Čas vánoc - čas dárků aneb Co bývalo pod stromečkem

19. – 21. 11.
Vánoční výstava ručních prací prachatických seniorů

2. – 14. 12.
Vánoční výstava STROOM

ZÁMEČEK (č. p. 255)

23. 4. – 28. 10.
Zmizelé Prachatice

23. 4. – 21. 6.
Šumava na starých mapách

22

9. 5. - 27.6.
Pohlednice Zvolenu

21. 5. – 28. 6.
Lidová architektura jižních Čech a prachatického regionu

2. 7. - 28. 10.
Předválečnou Šumavou. Život - práce - krajina
Výstava unikátních fotografií sestavená Zdeňkem Roučkou

22. 9. - 28. 10.
Výuka Šumavou - projekt pošumavských základních škol

Přednášky
20. 2.
ŠUMAVA KARLA KLOSTERMANNA - Mgr. P. Fencl, Prachatické muzeum

4. 3.
KAZACHSTÁN OČIMA PŘÍRODOVĚDCE - Ing. Alois Pavlíčko, Národní park Šumava

18. 3.
POČÁTKY SLOVANSKÉHO OSÍDLENÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
Mgr. Marek Parkman, Prachatické muzeum

8. 4.
VÝZKUM ČESKÉ ČÁSTI ZLATÉ STEZKY DOKONČEN
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum - PhDr. Petr Zavřel, JČM České Budějovice

22. 4.
ŠUMAVA NA STARÝCH MAPÁCH - Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum
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27. 5.
ODRAZ LIDOVÉ KULTURY V DÍLE KARLA KLOSTERMANNA
PhDr. František Krejča, Jihočeské muzeum České Budějovice

17. 6.
BAMBERSKÁ VRAŽDA 1208 - ŽIVOT A SMRT ŠTAUFSKÉHO KRÁLE FILIPA
ŠVÁBSKÉHO
PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

8. 7.
KAREL KLOSTERMANN - Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum

1.8.
RANKL SEPP - Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum

30. 9.
PODZIM ROKU 1938 - Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum

7. 10.
PRAGA V3S - KRÁLOVNA TERÉNU - Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum

21. 10.
ZE SIAMU DO INDOČÍNY - Petr a Mirek Procházkovi, Písek

4. 11.
ČAROVÁNÍ NA ZLATÉ STEZCE
Obrazy ze sbírky pověstí Prácheňský poklad - Ondřej Fibich, Strakonice

18. 11.
MORAVSKÉ POLE 1278. KONEC ŽELEZNÉHO A ZLATÉHO KRÁLE
PhDr. František Kubů, PM
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Ostatní akce
18. 3. - tisková konference – téma sezona 2008, pro novináře
7. 7. - 31. 10. Karel Klostermann a pošumavské zámky - Bohumilice
výstava na zámku Skalice v Bohumilicích

Dny otevřených dveří
27. – 28. 6. Slavnosti Zlaté solné stezky - otevřeno do 22 hodin
13. - 14. 9. Dny EHD - vstup zdarma
28. 9. – státní svátek - vstup zdarma
28. 10. - Den krajů - vstup zdarma

Výlety a exkurze
21. 6. Krajem románových hrdinů Karla Klostermanna - výlet do okolí Kašperských Hor
26. 6. Exkurze po Šumavě - pro Gymnázium Prachatice
5. 7. Výlet k Hauswaldské kapli u Srní - literární toulky
8. 7. Výlet Kašperské Hory - Sušice v rámci Dětského prázdninového pasu
24. 9. Poutavé putování s Mgr. Pavlem Fenclem,
trasa: Netolice, Lomec, Vodňany, Bavorov, Dub u Prachatic, Vlachovo Březí
pořádáno pro MěO Svazu důchodců ČR PT
11. 10. Po historických památkách, odborný doprovodný výklad Mgr. Pavel Fencl
trasa: Netolice, Lomec, Holašovice, Kuklov, Lhenice, Klenovice, Jáma
pořádáno pro Seniorskou občanskou společnost Prachatice
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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

882 992,70
793 275,50
77 492,69
94 111,85
57 636,28
7 634,50
749 637,26
3 375 270,00
1 133 248,00
86 514,50
1 760,00
126 398,44
731 670,30
8 117 642,02

Výnosy (v Kč)
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Aktivace materiálu a zboží
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem

760 976,00
54 930,00
80 222,91
64 889,32
1 000,00
44 744,00
7 163 000,00
8 169 762,23

Hospodářský výsledek – zisk

52 120,21

Finanční příspěvky získané mimo rozpočet Prachatického muzea.
Granty:
Regionální rozvojová agentura Šumava – Karel Klostermann a pošumavské zámečky
Celkové náklady
154 448,50 Kč,
Dotace
102 000,00 Kč
Ministerstvo kultury ČR – Katalog k výstavě Je jaká je, „Žena a její svět“
Celkové náklady
130 000,00 Kč
Dotace
91 000,00 Kč
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Příspěvky:
Město Prachatice – Sborník Prachatického muzea Zlatá stezka, Staročeská muzejní noc.
Staročeská muzejní noc
Celkové náklady
13 378,00 Kč
Příspěvek
5 500,00 Kč
Zlatá stezka, Sborník Prachatického muzea r.14
Celkové náklady
52 794,00 Kč
Příspěvek
30 000,00 Kč

Návštěvnost PM
V roce 2008 navštívilo PM celkem 13 881 návštěvníků.

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

Odborné oddělení:
PhDr. František Kubů – vedoucí oddělení
Mgr.Pavel Fencl – historik mladších dějin
Šárka Ladýřová - výstavářka
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová – historička umění
Mgr. Ing. Marek Parkman - archeolog
Mgr. Petra Richterová – etnografka, tč. MD
Marcela Rosová – kurátorka sbírek, CES, tč.MD – od 1.7. zastupuje Miroslava Zýková
Věra Toncarová – konzervátora, tč. MD
Anna Zíková – vedoucí výstavářka
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Provozní oddělení:
Věra Škopková – vedoucí provozního oddělení
Mgr. Ludmila Fiedlerová, pokladní čp. 255, DPČ
Mgr. Hana Froňková, pokladní čp. 255, DPČ
Emil Halfar – dozor v expozici
Leoš Javorka - údržbář, truhlář, pomocný výstavář
Dagmar Ježková – uklízečka, DPČ
Marie Kovaříková – uklízečka čp. 245, DPČ
Milan Marek – řidič, pomocný výstavář, uklízeč čp. 245
Zdeněk Novák – údržbář, pomocný výstavář, řidič
Mgr. Eva Nováková – pokladní
Božena Pecková , uklízečka čp. 255, DPP
František Šídlo – BOZP, autoprovoz, správce budov, DPČ
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