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historik starších dějin
PhDr. František Kubů
Výzkumné úkoly
Zlatá stezka – Zlatá cesta
Výzkumný tandem F. Kubů – P. Zavřel zahájil v tomto roce revizní výzkum Zlaté stezky, která byla zkoumána a
výsledky tohoto výzkumu vypublikovány v letech 1990 až 2015. Cílem je znovu projít v terénu nalezené pozůstatky této komunikace a zjistit co se od doby původního výzkumu změnilo. Řada pozůstatků buď zmizela nebo
byla změněna a poškozena a v některých případech lze nalézt a zdokumentovat i něco nového, co bylo přehlédnuto a neodhaleno, i díky tehdejší méně kvalitní technice. Jako první se prošla a prozkoumala část Prachatické
větve z Prachatic přes Libínské Sedlo a Albrechtovice do Blažejovic. Pracovalo se na přípravě referátu z konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III, která proběhla v Brně v listopadu 2017, do
tisku. Článek s názvem Výzkum Zlaté stezky – shrnutí, zkušenosti, poznatky vyšel ve sborníku Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018. Vlastivědný věstník moravský Supplementum 3 v tomto roce.
Zlaté stezky se týkala další práce na naučné stezce po její kašperskohorské větvi z Kašperských Hor až k hraničnímu přechodu na Bučině, kterou realizovaly Město Kašperské Hory a Hrad Kašperk. F. Kubů ve spolupráci
s P. Zavřelem z JČM v tomto roce kontrolovali realizaci stezky v terénu a připravovali obsah a náplň chystaných
naučných procházek po stezce pro vybrané skupiny návštěvníků.
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 atd.). Tyto akce následně využívají výsledků našeho výzkumu a
zároveň přispívají k jejich popularizaci mezi českou i německou veřejností.
4. a 5. semestrem pokračoval tříletý cyklus University třetího věku s tématem Zlatá stezka, který začal na podzim
2016 na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. F. Kubů v rámci tohoto cyklu přednášel, vedl semináře.a celé
studium organizoval, koordinoval a vedl. V roce 2018 proběhla v režii F. Kubů exkurze do Státního okresního
archivu v Prachaticích, kde se studenti seznámili s prameny k obchodu na Zlaté stezce, a F. Kubů s P. Zavřelem
přednášeli o soumarských pochodech po Zlaté stezce a Slavnostech Zlaté stezky v Prachaticích.
V roce 2018 se dále pracovalo na zhodnocení a vědeckém zpracování předstihového terénního výzkumu české
části Zlaté cesty (Goldene Straße) v úseku Horská Kvilda – státní hranice u hraničního přechodu Modrý sloup,
který proběhl v letech 2015 a 2016. Nalezené předměty se konzervovali a dokumentovali, pracovalo se na textových výstupech a na odborném zpracování výstupů tohoto výzkumu.

potom několikrát vysílán na celostátním televizním kanálu ČT 24 a vzbudil celostátně kladné ohlasy. Některé
doprovodné záběry k tomuto pořadu byly natočeny v expozici Zlaté stezky v Prachatickém muzeu.
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. V tomto roce pokračoval terénní průzkum zámečků a dotkl se lokalit Čestice, Mačice, Němčice, Štěkeň,
Tažovice, Vojnice, Zdíkov a Žichovice. Pokračovaly práce na dalším článku seriálu o pošumavských zámečcích
ve sborníku Zlatá stezka o zámku Kundratice.
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. Pokračovaly přípravné práce na knize Štaufové. Vzestup a pád prokleté dynastie,
vůbec první monografie o této dynastii v české historiografii, a 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. V tomto F. Kubů pracoval na předtiskové
přípravě svého článku „Stadt Eger und die staufische Ministerialität als Gegner im staufischen und nachstaufischen Egerland“. Tento článek vychází z jeho referátu na mezinárodní vědecké konferenci Verwandtschaft
– Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit
Friedrich Barbarossas, která proběhla v roce 2017 v Brně. Na konci roku byl článek odevzdán do tisku a vyjde
ve sborníku zmíněné konference v prestižním německém vydavatelství Böhlau.
Na půdě Prachatického muzea přednesl F. Kubů k tomuto tématu přednášku Konec prokletého rodu. 750 let od
zániku rodu Štaufů.

V tomto roce pokračovalo postupné přebírání tzv. Praxlovy sbírky pro Prachatické muzeu, svým rozsahem i obsahem stěžejního souboru materiálů pro studium Zlaté stezky. V současné době je již přestěhováno téměř 3000
položek, které jsou předběžně inventovány a umisťovány do provizorního depozitáře v tzv. Zámečku.

Česko-německé vztahy ve středověku
Také toto téma je nadčasové a dlouhodobé a jeho předmětem jsou vztahy Pasovska a Dolního Bavorska s jižními Čechami a Horní Falce a Franska s Chebskem, a dále zvláštní území na pomezí českých zemí a německých
oblastí Říše - Sušicko za Bogenů, Chebsko a Vitorazsko. V jeho rámci pokračovaly přípravné práce na knize
Dějiny Ašska (součást historického Chebska) pro město Aš. O přednáškový cyklus o česko-německých vztazích, který realizovalo v roce 2017 Prachatické muzeum a který připravil, organizoval a vedl F. Kubů, projevila
v tomto roce zájem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. F. Kubů zahájil jeho organizaci, a pokud se vše
podaří a proběhne podle plánů a představ, bude tento přednáškový cyklus realizován na půdě JČU ve studijním
roce 2019/2020. Jeho cílem je zmapovat vývoj česko-německých vztahů v českých zemích od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost.

Problematice Zlaté stezky se věnovala společná výstava Prachatického muzea a Soumarského spolku v bavorském Grainetu Osady založené na Zlaté stezce v roce 1618 (400 let). Jejími autory byli F. Kubů a H. Fuchs a
výstava proběhla postupně v Prachaticích a v Grainetu a potom v dalších bavorských obcích (Waldkirchen atd.).

Česko-německých vztahů v novověku se dotýkala práce na publikaci Události konce 1. světové války a vzniku
Československé republiky v Nýrsku, kterou vydalo Město Nýrsko. F. Kubů pro tuto publikaci přeložil a přepsal
kroniku města Nýrska z let 1917-1919.

Připravovaný mezinárodní projekt výzkumu Zlaté cesty v Německu ve spolupráci s Národním parkem Bavorský
les se zatím pozdržel, neboť jeho hlavní garant z německé strany p. W. Bäuml z Muzea St. Oswald zemřel a jeho
nástupce dr. Binder z téhož muzea se s problematikou tohoto projektu teprve seznamuje. K procesu schvalování
tohoto projektu se tak dospěje nejdříve v roce 2019.

F. Kubů se spolu s dr. P. Zavřelem z JČM a dr. J. Hájkem z Historického ústavu AV ČR v Praze zúčastnili ve studiu České televize v Praze natáčení dílu diskusního pořadu Historie.cs, který byl věnován Zlaté stezce. Pořad byl

Granty
Práce na přípravách nového mezinárodního projektu Výzkum historické obchodní cesty Zlatá cesta z Pasova
přes Grafenau a českou hranici do Kašperských Hor, jehož zahraničním partnerem je Nationalpark Bayerischer
Wald, se zastavily, neboť hlavní garant projektu z německé strany W. Bäuml z muzea v St. Oswaldu zemřel. Nový
garant dr. Binder z téthož muzea se zatím seznamuje s problematikou a navázal v této věci kontakty s Prachatickým muzeem, které v projektu českým partnerem. K dokončení přípravy projektu a k jeho případnému
schválení tak může dojít nejdříve v roce 2019.
Publikační činnost
Práce vydané v roce 2018
Výzkum Zlaté stezky – shrnutí, zkušenosti, poznatky (s P. Zavřelem), in: J. Martínek (ed.), Výzkum historických cest v interdisciplinárním
kontextu 2018. Vlastivědný sborník moravský. Supplementum 3. Brno 2018, s. 157-162.
Poklady jižních Čech. M. Holečková – O. Dvořák a kolektiv. MH Beroun 2018, kniha, v ní články na str. 62-65 a 68-75 (Dobytí města
Prachatic, Prachatice a husité v roce 1420, Kdo ztratil ostruhu u hradu Hus, Tajemství Zlaté stezky, Loupež a přepad na Zlaté stezce).
Události konce 1. světové války a vzniku Československé republiky v Nýrsku (podle Kroniky města Nýrska 1917-1919). P. Mráz – F. Kubů
(překlad a přepis kroniky z něm. originálu). Nýrsko 2018, 88 str., řada fotografií.
Edice knihy P. Praxl, Hora tří zemí. Pomezí Bavorsko – Čechy –Rakousko. České Budějovice 2018.
Práce dokončené v roce 2018
Stadt Eger und die staufische Ministerialität als Gegner im staufischen und nachstaufischen Egerland, vyjde ve sborníku mezinárodní
vědecké konference Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der
Zeit Friedrich Barbarossas, která proběhla v září 2017 v Brně.
Práce na nichž se v roce 2018 pracovalo
Přehled štaufologického bádání 1991 - 2015 (ČČH) – pokračování ve sběru materiálu
Kniha „Štaufové. Vzestup a pád prokleté dynastie“ - sběr materiálu a práce na textu
Osudy pošumavských zámečků od Bílé hory do současnosti IX. Kundratice, vyjde ve sborníku Zlatá stezka 26, 2019.
Výstavy a expozice
Výstava Osady založené na Zlaté stezce v roce 1618 (400 let). Výstava Soumarského spolku Grainet (Säumerverein Grainet, SRN)
a Města Prachatic. Prachatice 25. 6. - 19.7. 2018 na radnici (Městský úřad); Grainet 21. 7. - 24. 8. 2018
Autoři: Dr. František Kubů, Prachatické muzeum Prachatice, Hans Fuchs, Soumarský spolek Grainet.
Přednášky
v Prachatickém muzeu
Konec prokletého rodu. 750 let od zániku Štaufů (30. 10. 2018)
mimo Prachatické muzeum
Žádná
Pedagogická činnost
únor – prosinec 2018, Universita třetího věku v Č. Budějovicích s tématem Zlatá stezka – 4. a 5. semestr tříletého studijního cyklu
(s P. Zavřelem a H. Stejskalovou z JČM ČB) – organizace a vedení studia, přednášky, semináře, exkurze.
Práce se sbírkami
Kontrola depozitářů, aktualizace lokačních seznamů
Ostatní
Provázení německých skupin po expozici.
Redakce sborníků Zlatá stezka 25 a 26
Člen redakce časopisu Výběr, vydávaného JČM v Č. Budějovicích
Člen nákupní komise JČM v Č. Budějovicích

historik mladších dějin
Mgr. et Mgr. Pavel Fencl
Rok 2018 byl ve znamení 100. výročí konce Velké války a vzniku samostatného československého státu. Historik
mladších dějin na tato výročí reagoval především prací na publikaci Oběti 1. světové války v okrese Prachatice
a jejich pomníky. Společně s kolegyní Mgr. Markétou Voříškovou zpracovali nejen přehled všech pomníků obětí Velké války v okrese Prachatice, ale podařilo se jim také shromáždit údaje o necelých čtyřech tisících padlých,
zemřelých a nezvěstných vojácích, kteří narukovali během let 1914 – 1918 a domů se již až na nepatrné výjimky
nevrátili. Publikace byla vydána koncem roku.
K dalším úkolům souvisejícími s výročím, patřily především zjišťování jmen obětí z obcí a osad, které se rozhodly postavit nové pomníky (Bořanovice, Putkov, Spůle, Vrbice, Žitná), zjistit údaje o padlých pro zájemce
z obcí (Němčice, Podeřiště, Svojnice, Spůle, Nebahovy, Boubská, Obora, Žitná, Vacov, Vrbice, Nespice) nebo
doplnit jména legionářů na stávající pomníky či pamětní desky (Hracholusky, Vitějovice). Pro spojenou akci
obcí Hracholusky a Vitějovice zpracoval historik mladších dějin menší výstavu, která byla instalována v kulturním domě v Hracholuskách a pro tuto výstavu zpracoval desetistránkovou publikaci. K výročí konce Války provedl několik přednášek (Hracholusky, Netolice, Nebahovy, Jáma, Prachatice). Spolu s kolegyní Mgr. Voříškovou
a kolegy Leošem Javorkou, Josefem Liščákem a Milanem Markem připravil výstavu Rok 1918 na Prachaticku,
která byla otevřena 18. září v Prachatickém muzeu. Výstavu s názvem Prachatice 1918 – 1920 uspořádal historik mladších dějin v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích.
Z dalších činností historika mladších dějin – příprava a instalace výstavy fotografií Šumavy v muzeu lidových
řemesel v Nezdicích, která byla otevřena 3. července. Vedení celodenní exkurze po Šumavě pro Českou numismatickou společnost, přednášku o Šumavě v letech 1900 – 1938 pro lékaře z IKEM na Filipově Huti, dvoudenní
exkurzi pro zaměstnance ČSOB – Bučina, Knížecí Pláně, exkurze pro SDH Jáma – Lipensko, přednáška o historii obce Bušanovice v Dolních Nakvasovicích.
Další publikační činnost: byla dokončena a vydána publikace Mičovice, spolu s MUDr. Magerem napsána publikace Prachatice 1918 – 1923, s Mgr. Voříškovou provedeny editorské práce na knize J. Nusky Výškovice. Třetím rokem probíhají práce na publikaci Územní rozvoj okresu Prachatice a jeho obcí a osad s retrospektivním
slovníkem obcí, osad a samot, která bude vydána jako supplementum Prachatického muzea.
Z dalších aktivit je třeba zmínit přednáškovou činnost pro Univerzitu třetího věku a Akademii třetího věku.
Odpovědi na dotazy badatelů (16) a konzultace při zpracování bakalářských a diplomových prací (3).

archeologové
Mgr. Ing. Marek Parkman
a Mgr. Jindřich Vágner
Těžiště činnosti archeologického pracoviště spočívalo, stejně jako v předchozích letech, v práci v terénu. V roce
2018 byl prováděn dozor zemních prací u 98 ohlášených stavebních akcí, přičemž u převážné většiny se jednalo
o negativní zjištění. Záchranné výzkumy se uskutečnily pouze na lokalitách Dub, Netolice, Prachatice a Strunkovice nad Blanicí.
V dubnu a květnu 2017 proběhl dozor a drobný záchranný výzkum při rekonstrukci domu č. p. 28 na Kostelním
náměstí v Prachaticích. V jedné z přízemních místností bylo po odstranění stávající podlahy zdokumentováno
torzo staršího zdiva a z malé zjišťovací sondy položené u této zdi byl získán soubor raně novověké keramiky,
zlomků kachlů a zvířecích kostí z 16.–17. století.
V květnu proběhl menší záchranný výzkum porušené situace v areálu předhradí hradiště sv. Ján v Netolicích.
Výkop pro pokládku elektrického kabelu proťal prostorově zřetelně ohraničenou čočku kulturní vrstvy z mladší
doby hradištní. Jednalo se pravděpodobně o zahloubený objekt, případně terénní nerovnost vyplněnou kulturní vrstvou, která obsahovala především zlomky keramiky, dále zvířecí kosti, mazanici a železný nůž, datované
do 11. a 12. století.
V rámci dlouhodobé rekonstrukce zámku v Dubu probíhala v srpnu až prosinci další etapa předstihového výzkumu, který se v roce 2018 přenesl do interiéru. Zkoumány byly dvě místnosti v přízemí a v obou se podařilo
zdokumentovat zaniklé starší fáze zdiva, pocházející z gotické až barokní fáze původní tvrze.
V srpnu byl proveden menší záchranný výzkum při revitalizaci veřejného prostranství s parkovací funkcí v blízkosti křižovatky ulic Prachatická a Bavorovská ve Strunkovicích nad Blanicí. Byla zde zkoumána zřejmě již jen
okrajová část kulturní vrstvy z 12.–13. století, která byla v blízkosti tohoto místa v minulosti již dvakrát zachycena, a která sem byla částečně splavena z prostoru přilehlého soudobého sídliště.
V roce 2018 pokračoval výzkum zaměřený na řešení otázky paleolitického a především mezolitického osídlení
Šumavy, na kterém Prachatické muzeum spolupracuje s Archeologickým ústavem AV ČR v. v. i. a Národním
muzeem v Praze (K. Čuláková, J. Eigner, M. Řezáč).

Pracovníci archeologického pracoviště také prováděli běžné administrativní úkony, ke kterým patří především
vydávání vyjádření ke stavbám a územním plánům, zpráv pro investory, vypracovávání nálezových zpráv a
hlášení z terénních výzkumů, dále účast na muzejních poradách, na každoměsíčních jednáních Jihočeské archeologické komise (JAK) a práce s badateli.
Pokračovaly také oba dlouhodobé výzkumné úkoly, a to „Pravěká a vrcholně středověká kolonizace Šumavy a
Šumavského podhůří na okrese Prachatice“ (M. Parkman), který na území Prachaticka probíhá od roku 1986,
a dále „Výzkum vesnic zaniklých po roce 1945 na Prachatickém okrese s důrazem na oblast Ktišska“ (J. Vágner),
který z historicko-archeologického pohledu mapuje vesnice zaniklé v důsledku odsunu obyvatelstva německé
národnosti po roce 1945 a sleduje archeologické transformace v procesu zanikání těchto vesnic od roku 1945 do
současnosti, především na základě historických leteckých snímků, fotografií, mapových podkladů a archivních
pramenů.
Redakčně připraveno a vytištěno bylo číslo 25 muzejního sborníku Zlatá stezka.
Do archeologické podsbírky bylo za rok 2018 zapsáno 9 přírůstkových čísel.
Přednášková a publikační činnost:
Muzejní noc v duchu raného středověku „Na skok ke starým Slovanům“ 8. června 2018 (M. Parkman).
Slované v jižních Čechách, hlavní sezónní výstava v Prachatickém muzeu od 8. června do 2. září 2018 (M. Parkman).
Slované v jižních Čechách, přednáška 26. 6. 2018 v Prachatickém muzeu (M. Parkman).
Slované v jižních Čechách, přednáška 26. 9. 2018 v Městské knihovně v Jindřichově Hradci (M. Parkman).
Podklady pro výrobu čtyř informačních tabulí (Ktiška, Ostrá Hora, Křížovice, zaniklé osídlení Ktišska) pro obec Ktiš; umístěny
do zaniklých vesnic na Ktišsku (J. Vágner).
Dvě komentované prohlídky zaniklých vesnic v okolí Ktiše – Ktiška, Ostrá Hora, Křížovice (J. Vágner).
Vesnice zaniklé po roce 1945 v trase Zlaté stezky, přednáška 19. dubna 2018 pro Univerzitu třetího věku, Zdravotně-sociální fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (J. Vágner).
Skotskem po vlastních nohou, přednáška 25. září 2018 v Prachatickém muzeu (J. Vágner).
Zaniklé vesnice po odsunu Němců na Prachaticku, přednášky 20. listopadu a 4. prosince 2018 Prachatické muzeum (J. Vágner).
Zaniklé vesnice po odsunu Němců na Prachaticku, přednáška 10. prosince 2018 pro ZŠ Lhenice (J. Vágner).
Archeologie jako vědní obor, přednáška v prosinci 2018 pro ZŠ Národní Prachatice (J. Vágner).
Vágner, J. 2018: Archeologie modernity na příkladu dvou zaniklých vesnic na Ktišsku, Zlatá stezka 25, 123–163.

historička umění, grafička
Mgr. Zdeňka Oberfalcerová
V roce 2018 pokračovala historička v dlouhodobém úkolu – výzkum a dokumentace života a díla významných
uměleckých osobností regionu se specifickým zaměřením na neškolené umění. Na tomto pracovišti zvláště
intenzivně probíhalo rozšiřování sbírkového fondu jako pramenné základny. Do svěřených podsbírek se prostřednictvím nákupů, darů a sběru podařilo získat 725 nových sbírkových předmětů. Podsbírka Výtvarného
umění byla obohacena o 258 předmětů (170 přírůstkových čísel), podsbírka Jiná – sklo, porcelán, kamenina
se rozrostla o 467 předmětů (320 přírůstkových čísel). Z realizovaných akvizic je pro sbírky nejhodnotnějším
počinem získání několika kompletních porcelánových jídelních, čajových a kávových servisů z první třetiny
20. století. Nejcennějšími přírůstky do podsbírky Výtvarného umění se stal soubor malířských předloh z ateliéru malířů Bošků a reliéf Otakara Ševčíka – návrh na pamětní desku od sochaře Rudolfa Kabeše.

Vedle toho historička pro potřeby muzea vytvářela grafické návrhy a realizace propagačních tiskovin. Kromě
čtvrtletních programů, plakátů a pozvánek na jednotlivé akce, barevných pohlednic a čtvrtletníku Zpravodaj
Prachatického muzea, graficky zpracovala čtyři informační tabule o zaniklých vesnicích na Ktišsku (Ktišsko,
Ktiška, Křížovice, Ostrá Hora).
Historička pracovala jako členka nákupních komisí v Muzeu středního Pootaví Strakonice a v Regionálním
muzeu v Českém Krumlově.

etnografka

konzervátorka

výtvarník, muzejní pedagog

Mgr. Petra Richterová

Věra Toncarová

Ing. Miluška Fidlerová

V roce 2018 přibylo nově do etnografické podsbírky 82 přírůstkových
čísel. Podařilo se zakoupit dva cenné soubory nábytku. Nově zkatalogizováno bylo celých 479 předmětů, přičemž předměty byly zároveň
digitalizovány. Kromě toho etnografka nadále průběžně pracovala 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. Výrazným příspěvkem ke zhodnocení etnografické podsbírky bylo restaurování několika kusů textilií – součástek
lidového oděvu.
V roce 2018 se etnografka věnovala také výstavní činnosti. Na začátku
sezóny připravila autorskou výstavu „Bytový textil 1. republiky“, která
se snažila pomocí bytových textilií a dobového nábytku přiblížit návštěvníkům běžnou domácnost 1. republiky a připomenout tak stoleté
výročí vzniku Československa trochu jinak. Prezentován byl především bohatý fond textilií Prachatického muzea, vycházející ze sběrů
a darů posledních dvaceti let. Díky výstavě byl také fond obohacen
o novou vlnu přírůstků. K výstavě byl připraven edukační program
pro základní a mateřské školy a také velmi úspěšný workshop „Čajová
panenka“ pro veřejnost.
Na konci roku etnografka již tradičně spolupracovala na vánoční výstavě s městem Prachatice, tentokrát bylo téma výstavy „Vánoce za
časů našich babiček a prababiček“.
S ostatními muzei spolupracovala etnografka zapůjčením předmětů
na výstavách „Letem včelím světem“ (Jihočeské muzeum, 2017-2018)
a „Řezníci – výstava mastná“ (Prácheňské muzeum v Písku).
Publikační činnost byla v roce 2018 zastoupena článkem pro knihu
„Poklady jižních Čech“ editorky M. Holečkové. Etnografka pro ni
zpracovala příběh stolních hodin údajně patřících poslednímu zlatokorunskému opatu (a prachatickému rodáku) Bohumíru Bylanskému.
K článku poskytla i fotografie předmětu. Další fotografie sbírkových
předmětů Prachatického muzea byly poskytnuty pro internetovou
verzi „Výběrového katalogu lidového nábytku“ Národního muzea,
fotografie prezentované již v katalogu k výstavě „Co s tím strdím?“
byly publikovány v časopise „Moderní včelař“, v článku M. Šotolové
o ceroplastice.
Kromě toho pracovala etnografka jako administrátor programu Museion na čištění dat, převedených z programu Bach. Zbývající čas věnovala práci na dlouhodobém badatelském záměru „Zpracování prachatických řemesel“.

V roce 2018 bylo zkonzervováno 134 předmětů,
z toho čtyři předměty zrestaurovány. Základní
konzervací prošlo 875 nově získaných předmětů. Byly zpracovány sběry od soukromých osob a
z pozůstalosti.
V prvních měsících tohoto roku proběhla rekonzervace vystavených předmětů a příprava stálých
expozic k zahájení nové sezóny. V expozici Zlaté
stezky byla obnovena úvodní část instalace.
Na výstavu Bytový textil I. republiky konzervátorka ošetřila 24 předmětů, z toho 3 čajové panenky
ze soukromé sbírky Mileny Drtinové. Dle požadavků kurátorů konzervovala předměty z jednotlivých podsbírek. Výtvarné umění (6), Jiná – sklo,
porcelán a kamenina (2), Uměleckoprůmyslová
práce (10), Umělecké řemeslo (3), Písemnosti a
tisky (1) a Etnografická (2).
Konzervátorka spolupracovala při instalaci výstavy Bytový textil I. republiky, výstavy Jak se dříve
čepovalo a s Městským úřadem v Prachaticích na
vánoční výstavě Vánoce za časů našich babiček a
prababiček, na kterou muzeum zapůjčilo předměty ze svých sbírek. V muzeu se konaly doprovodné akce, již ke zmiňované výstavě Bytový textil
I. republiky – Výroba čajové panenky. Na ni konzervátorka zhotovila 40 keramických figurek, ty
sloužily jako polotovar pro zhotovení čajové panenky, dále se účastnila vedení těchto workshopů.
Při probíhající inventarizaci Písemností a tisků,
které byla konzervátorka členem, řešila uložení a
stav písemností. Zajistila vhodný obalový materiál a postupné ukládání písemností do odkyselených krabic a obálek.
Koncem roku se nám podařilo získat do sbírek
muzea cukrářskou dílnu pana Karla Cardy z Vlachova Březí. Dochoval se nábytek, jak z dílny, tak
z cukrářského krámku. Z vybavení, např. různé
formičky, válečky, hmoždíř, reklamní předměty,
obalové materiály, katalogy zboží, písemné materiály, fotografie a další. Veškerý nábytek a vybavení dílny prochází konzervátorskou dílnou. Konzervace a restaurování předmětů bude probíhat také
v následujícím roce.
Konzervátorka sledovala po celý rok, jak stav
předmětů, tak klima v depozitářích a expozicích.
Operativně řešila výkyvy teplot a relativní vlhkosti. Naměřené hodnoty byly zaznamenávány.
Dále vedla dokumentaci k nakonzervovaným a
zrestaurovaným předmětům.

Výtvarnice pomáhala kurátorům s technickou a výtvarnou realizací výstav pořádaných Prachatickým muzeem v roce 2018. Podílela se na přípravě některých interaktivních prvků,
které byly instalovány na výstavách, nebo byly využívány v rámci edukačních programů či
doprovodných programů pro veřejnost. V průběhu roku 2018 bylo muzejním pedagogem ve
spolupráci s kurátory muzea připraveno 15 typů edukačních programů, které navštívili žáci
z mateřských, středních i základních škol. Edukační programy přibližovali dětem aktuální
výstavy a stálé expozice muzea, nebo se zabývaly historií Prachaticka. Další typ edukačních
programů seznamoval děti s lidovými zvyky a tradicemi konanými v průběhu roku. Programy byly koncipovány tak, aby si děti zábavnou a hravou formou osvojily historické znalosti
a v následné dílně si vyzkoušeli činnosti a dovednosti, které souvisejí s daným tématem.
Edukační programy realizované v roce 2018:
Masopust držíme – masopustní a fašankové zvyky v Čechách a na Moravě, Postní neděle a
vítání jara, Zdobení kraslic pomocí voskového reliéfu s Lenkou Volkovou, která je členkou
Asociace malířů a malířek kraslic České republiky, Bytový textil 1. republiky, Hrad Osule a
poslední Přemyslovci, Praktický seminář antropologie pro školy antropoložky Mgr. Marcely Horákové, Slované v jižních Čechách, Historie Zlaté stezky a renesance v Prachaticích,
Životní pouť Jana Nepomuka Neumanna a život v 19. století, Vytvoř si svůj historický terč,
Svatohavelské posvícení, Dušičkový čas, Rok 1918 na Prachaticku, Tichá noc v zemi nikoho,
Vánoční strom republiky.
Muzejní pedagožka se dále podílela na realizaci některých doprovodných programů a akcí
pro veřejnost pořádaných muzeem. S velikonočními zvyky pletení pomlázek a zdobení kraslic voskovým reliéfem se mohli návštěvníci muzea seznámit 29. a 30. března. Osmého června
se konala muzejní noc Na skok ke starým Slovanům, kterou byla zahájena výstava Slované
v jižních Čechách. Členové spolku Archeopark Netolice předváděli před muzeem některé
činnosti a řemesla, kterými se zabývali staří Slované. Návštěvníci si vyzkoušeli dobové oblečení a zbraně, mleli obilí na žernovu, upletli si vlastní vlněný náramek, vyrazili kopii denáru
Zpytihněva II, vyrobili si záušnici, či ochutnali hrachovou a pohankovou kaši připravenou
na ohništi. S Muzeem české loutky a cirkusu připravilo Prachatické muzeum pětidenní příměstský tábor Objevte tajemství starých Slovanů. Pomocí zábavných her, výletů a výstavy
Slované v jižních Čechách byl dětem přiblížen život našich předků. V průběhu prázdnin
proběhlo několik workshopů pro veřejnost a příměstské tábory na téma Vytvoř si svůj historický terč, Postav si své slovanské hradiště, Vytvoř si svého slovanského boha. Ve spolupráci
s CEV Dřípatka uspořádalo muzeum 22. září Jablkobraní, při kterém se moštovalo v ručním
lisu a pekl jablečný štrůdl. Podzimní tvůrčí dílny pro veřejnost Svatohavelské posvícení a
Dušičkový čas byly zaměřeny na podzimní zvyky a tradice. Při adventních dílnách pořádaných společně s Muzeem české loutky a cirkusu si návštěvníci vyrobili vánoční polaz,
adventní věnce a vánoční ozdoby inspirované obdobím první republiky.

kurátorka, správa majetku PM, grantového majetku
a majetku ve výpůjčce, vedení spisovny, sbírkové knihovny

Petra Kozlová
Sbírkotvorná činnost
Během prvních čtyř měsíců probíhalo předání podsbírky Numizmatické mezi paní Mirkou Zíkovou, která 30. 4. 2019 ukončila pracovní činnost odchodem do důchodu a paní Petrou Kozlovou.
V oblasti akvizic bylo do sbírek získáno celkem 12 ks v podsbírce numismatické a celkem 66 ks do Sbírkové knihovny.
V podsbírce numizmatické se jednalo o 5 haléřů ČSSR, 10 feniků r. 1968, 50 – ti korunovou bankovku r. 1950, 20 -ti korunovou bankovku r. 1994, tři výroční 20 ti korunové ražby k 100. výročí vzniku republiky. Dále 3 odznaky příležitostné Český ráj, ČTS Krušné Hory
a Uherskobrodské dny J. A. Komenského. Z odznaků sportovních se jednalo o 3 kusy 100 jarních kilometrů v rozmezí r. 1977-1978
a z odznaků ostatních 1 ks papež Jan Pavel II.
V Sbírkové knihovně většina knih se získala z Úřadu pro zastupování státu z pozůstalosti po Judr. J. Lázničkovi (*14. 5.1926 Řevnice
† 19. 4.2014). Za zmínku stojí doplnění knihovny o dalších pět vydání 1. -2., 6. -7. dílu Malého slovníku naučného. Z říše vědy a práce
jsme získali 10 titulů od 3. – 13. ročníku. Z časopisů jsme obohaceni o svázané povídky zřejmě z časopisu (kalendáře) Vojenský přítel.
Podle Národní knihovny Vojenský přítel byl kalendář z nakladatelství z umělecké knihtiskárny J. Steinbrenera ve Vimperku. Kniha
začíná přímo povídkou, úvodní stránka s uvedením nakladatele zde není. Dalšími časopisy jsou 5 svázaných titulů Svatvečerů - zábavné přílohy „Vyšehradu, tři ročníky Světozoru - obrázkového týdeníku, roky 1876 -1878, tři ročníky VIII. – X. časopisu Humoristické listy a 2 ročníky časopisu Květy mládeže roku 1895-1896. Další knihy z téže pozůstalosti jsou z oblasti vzdělávání německého
jazyka, nebo též školní učebnice, cvičebnice německého jazyka a další je z oblasti práv a soudnictví, opakování k státní zkoušce.
Všechny knihy jsou nadále vedeny v programu Clavius pro evidenci sbírkové knihovny, zároveň s vyhotovením inventárních karet a
kartotéčních lístků sloužících k přehledu zapůjčených knih. Nově se budou knihy ze Sbírkové knihovny od PČ 7392 vést v evidenčním sbírkovém systému Museionu. Dále se všechny noviny od roku 1998 až do roku 2017 zapsané v přírůstkové knize zapsali rovněž
do evidenčního programu Clavius a jsou umístěné ve Sbírkové knihovně.
V obou podsbírkách se doplňovali lokační seznamy a vytvářela se fotodokumentace.
Dne 25. 9. 2018 se pod záštitou Jihočeského kraje převedl soubor Vltavínů do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Tomu
předcházelo rozhodnutí našeho muzea o přebytečnosti sbírky a nevyužití akviziční činnosti ve fondu geologie. V červnu navštívil
naše muzeum pan RNDr. Petr Rajlich CSc. z Jihočeského muzea, aby odborně posoudil soubor Vltavínů. Jeho posouzení bylo v celku
kladné s tím, že některé kusy mohou být použity jako součást větší expozice. Převedlo se celkem 130 kusů, 95 kusů Vltavínů s dokumentací II. stupně zpracované panem F. Procházkou z roku 1989 a 35 ks přírůstků.
Správa majetku Prachatického muzea a majetku ve výpůjčce
Správa majetku a evidence Prachatického muzea včetně grantových subjektů, pokračovala v programu Gordic. Byl vytvořen katalog
s fotodokumentací výstavního a pomocného doplňkového materiálu, pro účely zpracování výstav.
Byly zpracovány plány odpisů majetku, zařazovací i vyřazovací protokoly, odborná posouzení, nabídky nevyužitého majetku na
stránkách Jihočeského kraje, 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 2018, včetně veškeré potřebné dokumentace. Výpůjčka NIDV budov ZS 245
a ZS 255 v roce 2018 byla převedena na nového majitele, kterým je nově Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Na pracovišti Stožec, Kašperské Hory, Horní Vltavice a Minimuzeum Vimperk proběhla v rámci inventarizace fyzická kontrola grantových výpůjček jejich stavů s odpovědnými zástupci jednotlivých organizací.
Z grantového majetku PM byl převeden majetek ve výpůjčce Gymnáziu a střední odborné škole ve Vimperku.
Měsíčně probíhala kontrola cestovních příkazu v agendě pokladny a měsíční kontrola PHM.

Schwarzenberské sáně z Červeného Dvora, detail

Kurátor sbírkového fondu, CES, foto dokumentátor

Marcela Rosová
Sbírky

1.
Výpůjčky dlouhodobé – zapůjčené sbírkové předměty od jiných muzeí a institucí – celkem 116 kusů
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č.52/2010, celkem 16 ks, stálá expozice Zlatá stezka
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č.16/2015, celkem 13 ks, stálá expozice Zlatá stezka
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č. 14/2011, celkem 2 ks, stálá expozice Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č. 26/2016, celkem 6 ks, stálá expozice životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna
Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, smlouva z 16. 4. 2012, celkem 7 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 1. část
Moravská galerie v Brně, smlouva č. Z 59/2015/U, celkem 11 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 1. část
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, smlouva č. A270/2010, celkem 8 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 1. část
Národní zemědělské muzeum v Praze, smlouva č. SV V9/2016, celkem 6 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 1. část
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.9/2012, celkem 1 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 1. část
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č.2/2011, celkem 30 ks, stálá expozice Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 4/2011, celkem 1 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 2. část
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva č.16/0338/0801, celkem 9 ks, stálá expozice Životní pouť Jana Nepomuka Neumanna
Římskokatolická farnost Prachatice, smlouva č.16/0339/0801, celkem 5 ks, stálá expozice Prachatice-pohled do minulosti města 1. část
Římskokatolická farnost Netolice, smlouva č.1/2012, celkem 1ks, stálá expozice Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna
Krátkodobé – zapůjčené sbírkové předměty od jiných muzeí a institucí – celkem 508 kusů
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva č. 10/18, celkem 9 ks, výstava Bytový textil 1. republiky
Muzeum Jindřichohradecka, smlouva o výpůjčce, celkem 4 ks, výstava Bytový textil 1. republiky
Muzeum středního Pootaví Strakonice, smlouva o výpůjčce, celkem 2 ks, výstava Bytový textil 1. republiky
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č.15/2018, celkem 51 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č. JCM1002/2018, celkem 8 položek – didaktické pomůcky, akce Muzejní noc
Archeologický ústav AVČR Praha, smlouva o výpůjčce, celkem 42 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Národní muzeum Praha, smlouva č. 2018/2629/NM, celkem 21 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Městské muzeum ve Volyni, smlouva č.1/2018, celkem 1 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Městské muzeum Horažďovice, smlouva č. VS-3/2018, celkem 3 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Regionální muzeum v Českém Krumlově, smlouva č. 5/2018, celkem 11 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Muzeum středního Pootaví Strakonice, smlouva o výpůjčce, celkem 49 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva o výpůjčce, celkem 178 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Husitské muzeum v Táboře, smlouva o výpůjčce č. HM 5/2018, celkem 75 ks, výstava Slované v jižních Čechách
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva č. 29/18, celkem 1 ks, výstava Jak se dříve čepovalo
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č. 23/2018, celkem 20 ks, výstava Jak se dříve čepovalo
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 2/2018, celkem 33 ks, výstava Rok 1918 na Prachaticku
2.
Zápůjčky dlouhodobé – zapůjčené naše sbírkové předměty jiným muzeím a institucím – celkem 80 ks
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, smlouva č. 1/2015, celkem 6 ks nábytek, stálá expozice na tvrzi Žumberk u Nových Hradů
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 4/2019, celkem 14 ks fotografie, dýmky, figuríny, stálá expozice
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny, smlouva č. 1/2016, celkem 7 ks nábytek, saně, hodiny, stálá expozice
Regionální muzeum v Českém Krumlově, smlouva č. 1/2013, celkem 19 ks textil, nábytek, stálá expozice Příběh města Český Krumlov
Museum St. Oswald, Bayerischer Wald, smlouva č. 4/2012, celkem 27 ks zlomky keramiky a nádob, stálá expozice Zlaté stezky
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, smlouva č. 3/2017, celkem 1 ks obraz, kaple v rodném domě J. N. Neumanna
Spolek Bartoloměj Ktiš, smlouva č. 5/2017, celkem 2 ks prapor a stuha, stálá expozice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, smlouva č. 2/2017, celkem 4 ks textil, stálá expozice
Krátkodobé – zapůjčené naše sbírkové předměty jiným muzeím a institucím – celkem 175 kusů
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny, smlouva č. 1/2018, celkem 8 ks betlémy, celosezónní výstava betlémů
Muzeum řemeslné výroby a infocentrum Nezdice na Šumavě, smlouva č. 2/2018, celkem 14 ks fotografií K. Jáchima, výstava Fotografie Šumavy Karla Jáchima
Městské centrum kultury a vzdělávání, Týn nad Vltavou, smlouva č. 3/2018, celkem 55 ks vánočních pohlednic a 6 ks klip rámů, výstava Vánoce na Šumavě
ZŠ Vodňanská Prachatice, smlouva č. 4/2018, celkem 6 ks slabikáře a mapy Prachatice, výstava na téma výročí školy
Prácheňské muzeum v Písku, smlouva č. 5/2018, celkem 7 ks , výstava na téma řezníci a řeznictví
Město Prachatice, smlouva č. 6/2018, celkem 25 ks textil, nábytek, koberec, výstava Vánoce za časů našich babiček a prababiček
3.
Inventarizace sbírek
Na základě rozhodnutí ředitele č. 5/2018 byla provedena mimořádná inventarizace (předávající) podsbírky Numizmatické – 8. Dle výpisu z CES celkem 5.051
evidenčních čísel připravených k inventarizaci. Zahájena byla 6. 2. 2018 a ukončena 24. 4. 2018. Složení inventarizační komise: Jaromíra Zýková předávající, Petra
Kozlová přebírající, Zdeněk Novák člen. Na základě rozhodnutí ředitele č. 9/2017 stále probíhá řádná inventarizace podsbírky Písemnosti a tisky -19. Dle výpisu
z CES celkem 9.766 evidenčních čísel připravených k inventarizaci. Zatím odinventováno 60% této podsbírky. Zahájena byla 23. 10. 2017 a stále probíhá a bude
nadále probíhat i v roce 2018. Složení inventarizační komise: Věra Toncarová předseda, Marcela Rosová kurátor podsbírky, Mgr. Zdeňka Oberfalcerová člen.

4.
CES - Centrální evidence sbírek
Počet evidenčních čísel k 31. 12. 2018 je 31.954

25-Jiná-sklo, porcelán a kamenina, 29 přírůstkových čísel
9-Archeologická, 4 přírůstkové čísla
Celkem 252 čísel

9-Archeologická, 779 evidenčních čísel
11-Etnografická, 5.192 evidenčních čísel
13-Numizmatická, 5.051 evidenčních čísel
14-Militária, 418 evidenčních čísel
15-Výtvarného umění, 2.249 evidenčních čísel
16-Uměleckého řemesla, 1.054 evidenčních čísel
17-Uměleckoprůmyslové práce, 605 evidenčních čísel
18-Knihy, 442 evidenčních čísel
19-Písemnosti a tisky, 9.897 evidenčních čísel
20-Negativy a diapozitivy, 1.337 evidenčních čísel
21-Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, 2.880 evidenčních
čísel
24-Další-kamenné předměty, želené, hole, 505 evidenčních čísel
25-Jiná-sklo, porcelán a kamenina, 1.545 evidenčních čísel

5.
Smlouvy innominátní
Smlouva o provedení restaurátorských prací č. 1/2018, střelecký terč prachatických
ostrostřelců, 1818, E-ST-19, podsbírka Výtvarného umění, zhotovitel: Mgr. Jaroslav Fuka,
Strakonice, cena: 13.670,-Kč
Smlouva o provedení restaurátorských prací č. 2/2018, zelený spencer E-TV-44,
šněrovačka E-T-69, šatičky fialové E-T-555, křtící soupravička E-T-432 a,b, podsbírka
Etnografická, zhotovitel: Helena Kastlová, Chotíkov, cena: 70.000,-Kč
Smlouva innominátní č. 3/2018, panenka s porcelánovou hlavičkou a ručičkami
857/2018, podsbírka Uměleckoprůmyslové práce, zhotovitel: Alena Zemanová,
Zruč nad Sázavou, restaurování bude probíhat ještě v roce 2019, předběžná
cena: do 2.000,-Kč

Počet přírůstkových čísel celkem za rok 2018 byl 939, to je celkem
1.399 kusů, 7 souborů a 3 páry. Takové rekordní přírůstkové číslo a
počet kusů byly především dary a sběr od Mgr. Marie Kůsové a Marty
Harmanové.
11-Etnografická – 57 přírůstkových čísel
13-Numizmatická – 10 přírůstkových čísel
14-Militária - 1 přírůstkové číslo
15-Výtvarného umění - 40 přírůstkových čísel
16-Uměleckého řemesla - 18 přírůstkových čísel
17-Uměleckoprůmyslové práce – 3 přírůstková čísla
19-Písemnosti a tisky – 138 přírůstkových čísel
21-Fotografie, filmy a videozáznamy – 11 přírůstkových čísel
24-Další-kamenné předměty, železné, hole – 7 přírůstkových čísel
25-Jiná-sklo, porcelán a kamenina – 77 přírůstkových čísel
Centrální evidence sbírek
Dne 28. 2. 2018 proběhla aktualizace: C6, C13 a C14
– přesuny v podsbírkách
11-Etnografická, 66 přírůstkových čísel
15-Výtvarného umění, 88 přírůstkových čísel
16-Uměleckého řemesla, 29 přírůstkových čísel
17-Uměleckoprůmyslové práce, 18 přírůstkových čísel
19-Písemnosti a tisky, 248 přírůstkových čísel
21-Fotografie, filmy a videozáznamy, 14 přírůstkových čísel
25-Jiná-sklo, porcelán a kamenina, 146 přírůstkových čísel
13-Numizmatická, 12 přírůstkových čísel
24-Další, 33 přírůstkových čísel
Celkem 318 čísel
Dne 11. 5. 2018 proběhla aktualizace: C2 – II. stupeň
11-Etnografická, 1.196 inventárních čísel
15-Výtvarného umění, 26 inventárních čísel
16-Uměleckého řemesla, 2 inventární čísla
19-Písemnosti a tisky, 15 inventárních čísel
13-Numizmatická, 6 inventárních čísel
24-Další, 6 inventárních čísel
Celkem 1.251 čísel
Dne 14. 5. 2018 proběhla aktualizace:
C6-vyřazení sbírkového předmětu
13-Numizmatická, 1 přírůstkové číslo
Dne 19. 7. 2019 proběhla aktualizace: C1-nové přírůstky
11-Etnografická, 59 přírůstkových čísel
15-Výtvarného umění, 49 přírůstkových čísel
16-Uměleckého řemesla, 30 přírůstkových čísel
17-Uměleckoprůmyslové práce, 15 přírůstkových čísel
19-Písemnosti a tisky, 50 přírůstkových čísel
21-Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, 3 přírůstková čísla
24-Další, 13 přírůstkových čísel

6.
Přehled zakoupených věcí za rok 2018
Podsbírka Výtvarného umění-15, kurátor Mgr. Zdeňka Oberfalcerová
20 kusů barevné fotografie Jan Kavale-šumava, cena celkem: 8.000,-Kč
1 kus obraz: B. Schiebl: Vimperk, 1967, olejomalba/sololit, rám, cena: 1.500,-Kč
Podsbírka Etnografická-11, kurátor Mgr. Petra Richterová
Soubor nábytku, zdobeného reliéfními motivy: misník, 2 ks postele s vysokými čely,
noční stolek se zrcadlem, toaletka se zrcadlem, skříň policová, skříň ramínková, stůl,
6ks židlí, sofa se sametovým čalouněním, cena: 50.000,-Kč
Soubor nábytku zdobeného intarsií: 2 ks postele, 2ks noční stolky, mycí stolek se
zrcadlem, toaletka s vysokým zrcadlem, skříň policová, skříň ramínková, stůl, 6ks židlí
s koženými sedadly, 2ks židlí čalouněných, čalouněné křesílko, stolek, cena: 50.000,-Kč
Podsbírka Militária-14, kurátor PhDr. František Kubů
1 ks puška brokovnice dvouhlavňová, F.Ludykar Třeboň, 2. polovina 19. století,
cena: 55.000,-Kč
Podsbírka Jiná-sklo, porcelán a kamenina-25, kurátor Mgr. Zdeňka Oberfalcerová
Váza světle hnědá, Vimperk, 20.-30. léta, cena: 950,-Kč
Genka džbánek, Vimperk, kolem první světové války, cena: 200,-Kč
Vázička barevná s modrými uchy, Lenora, první republika, cena: 250,-Kč
Váza modrá s žebry, Suchdol nad Lužnicí, Stölze, asi 20. léta, cena: 350,-Kč
Váza, návrh Jan Gabrhel, Lenora, 60. léta, cena: 800,-Kč
Váza žlutá s patkou, Lenora, kolem roku 1920, cena: 900,-Kč
Váza kulatá s irisem a broušenými kytičkami, Lenora, kolem roku 1920, cena: 1.900,-Kč
Číška alabastrová, malované kytičky, Vimperk/Lenora-Meyer, 1840-45, cena: 3.000,-Kč
Číška s kytičkou, dvoj stěna, Vimperk, 1893-1914, cena: 1.000,-Kč
Váza, černé sklo, malba zlatem a emailem, návrh Milan Votruba, kolem roku 1967,
cena: 750,-Kč
Šumavské zrcadlo, klouzavá rytina, část poškozena, cena: 4.000,-Kč
Barevná váza se zatavenými skleněnými broky, Lenora, cena: 600Kč
Cena celkem za nákup sbírkových předmětů v roce 2018 je 179.200,-Kč
Dary za rok 2018
1 ks vejce – skleněná dóza na bonbóny, 1ks dámská kožešina kolem krku, 1 ks betlém
papírový, 4ks číšky porcelánové, 1ks dózička porcelánová, 1ks hrnec kameninový,
3ks krucifix stolní, 1ks obrázek – památka ze Svaté Hory, 3ks model kaple – autor
Jan Mašek, 2ks bílé slunečníky, 2ks rohovinové hřebeny do vlasů, 2 ks klobouková
jehlice, 1ks vějíř dámský, 2ks talíře s obrázkem Prahy a Markétiných Lázní
7.
Dokumentátor
Během roku 2018 se pořizovala fotodokumentace veškerých akcí, které se konají
v Prachatickém muzeu. Výstavy, vernisáže, edukační programy, akce. Dále se
pořizovala fotodokumentace změn ve městě Prachatice. Ta největší v tomto roce byla
přestavba krytého bazénu v Prachaticích. Průběžně celý rok jsem doplňovala fotografie,
spravovala a dohlížela na sociální síť a webové stránky.

pracoviště
Netolice
Mgr.
Markéta
Voříšková

Pracoviště se podílí na soustavné digitalizaci obrazového a písemného materiálu, který je
součástí sbírek Prachatického muzea a nejinak tomu bylo i v roce 2018. V tomto roce stále
probíhal sběr dat a jejich kompletování pro publikaci „Oběti první světové války v okrese
Prachatice a jejich pomníky“, kterou se podařilo na konci roku vydat. Pracoviště v Netolicích spolupracovalo i na přípravě podzimní výstavy „Rok 1918 na Prachaticku.“ Také
byly provedeny úpravy a korektury několika odborných textů. V neposlední řadě se podařilo získat do sbírek muzea pozůstalost po právníku Jiřím Lázničkovi, která obsahovala
například zajímavou osobní korespondenci, originální křestní listy a listiny z období od
konce 18. století až do druhé poloviny století dvacátého. Zpracování tohoto písemného
materiálu stále probíhá. Také byly poskytovány konzultace veřejnosti v oblasti genealogie
a paleografie.

vedoucí
provozního
oddělení,
asistentka ředitele
Věra Škopková

Odborná knihovna
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 činil 7491 přírůstkových čísel. V tomto roce bylo zapsáno 179 nových knih . Knihovna odebírá 12 ks titulů odborných časopisů, jeden titul deníku - Prachatický
deník. Náklady na nový knihovní fond dosáhl výše 38.000,- Kč.
Většinu nových titulů získala knihovna výměnou za vlastní publikaci - aktuální sborník Zlatá stezka.
Provozní oddělení
Proběhly všechny naplánované revize a kontroly dle harmonogramu a platných právních předpisů ve všech objektech.. Dodržely se
pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců. Nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Pracovníci obdrželi ochranné pracovní pomůcky
dle stanovené směrnice a zúčastnili se všech předepsaných školení
na tento rok. V loňském roce se také pokračovalo s opravami, převážně kanalizace v objektu depozitáře v Netolicích. Zaměstnanci
provozního oddělení se podíleli na veškerých akcích pořádaných
v tomto roce. Dále se vzájemně zastupovali při čerpání řádné dovolené i při pracovních neschopnostech.

Objekt
Prachatického
muzea depozitáře
Netolice ,
Václavská 92
Josef Liščák,
správce objektu.

Návštěvnost

Objekt Prachatického muzea v Netolicích slouží od roku 2014 jako depozitáře pro tři muzea v působnosti Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu, že se
jedná o starší objekt, je nutné provádět jeho údržbu, opravu a modernizaci.
V roce 2018 bylo provedeno kromě zákonných revizí a servisů i několik
větších oprav.
Začátkem roku byly zrekonstruovány prostory v přístavbách objektu /
jednalo se o bývalé nevyužité dřevníky/. Z těchto dřevníků vznikly další
skladovací prostory, které začalo využívat Prachatické muzeum a Regionální muzeum Český Krumlov. Na těchto opravách se kromě stavební a elektrikářské firmy podíleli velkou měrou i pracovníci Prachatického muzea.
Pracovníci údržby Leonard Javorka a Milan Marek opravili strop a vyrobili
dvoje nové dveře do těchto prostorů. Při této rekonstrukci byla opravena
a natřena fasáda přístavby a také zadní část sousedícího objektu hlavní
budovy.
V tomto roce došlo i na opravu vrchní desky velkého septiku odpadních
vod. Ta byla v havarjním stavu a v minulosti došlo i k jejímu propadu. Na
septik byly položeny nové panely a jejich povrch byl překryt betonovým
potěrem.
Část historického objektu hlavní budovy, kterou nyní využívá Prachatické
muzeum pochází z počátku 20. století. V řadě míst proniká do zdí
objektu zemní vlhkost. K objektu nebyla předána potřebná dokumentace
týkající se inženýrských sítí. Z tohoto důvodu bylo provedeno šetření po
stavebních úřadech, ve Státním okresním archivu v Prachaticích i mezi
pamětníky bývalých zaměstnanců instituce, která objekt využívala dříve.
Byla dohledána alepoň část dokumentace. Po následném zmapování a
průzkumech bylo zjištěno, že kanalizaci tvoří původní betonové potrubí,
které je zcela zaneseno a je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu bylo ke
konci roku započato alespoň s částečnou rekonstrukcí této kanalizace,
která byla ve sklepě po celé délce chodby vykopána a vyměněna. Další
rekonstrukce kanalizace budou pokračovat i v následujícím roce.

V roce 2018 navštívilo Prachatické muzeum celkem 6478 osob.

Akce muzea

Realizace zaměstnanců

Výstavy
Bytový textil 1. republiky 27. 3. 2018 - 27. 5. 2018, Slované v jižních Čechách8. 6. 2018 - 2. 9. 2018, Jak se dříve čepovalo 6. 8. 2018 - 2. 9. 2018, Rok 1918 na Prachaticku 18. 9. 2018 - 30. 12. 2018, Vánoce za časů našich babiček ... 10. 12. 2018 - 16. 12. 2018

výroba knihovny archeologům
výroba pomůcek pro muzejní pedagožku
oprava kolny v Netolicích
výroba držáků na koberce do depozitáře
výroba stolku a podstavce pro historičku
malířské práce
příprava expozice ZS na sezonu – instalace figurín, zahradnické práce
výroba doplňků do výstavy Slované							
výroba dveří Netolice
výroba pořadačů depozitář
oprava nábytku
stavění regálů v depozitářích, oprava starých
výroba terčů

Přednášky
Zlatá éra evropských bojových umění. Evropské bojové systémy od počátků do 17. století 10. 4. 2018, Rok 1918 na
Prachaticku 15. 5. 2018, Stavovské povstání. Nenápadný osudový okamžik našich dějin 12. 6. 2018, Praktický seminář
antropologie 14. 6. 2018, Slované v jižních Čechách 26. 6. 2018, Služební kynologie. Psi ve válce 14. 9. 2018, Skotskem po
vlastních nohou 25. 9. 2018, Historie namibijských dětí v Prachaticích 9. 10. 2018, Bojová umění Číny a Japonska. Mýty a fakta
prastarého fenoménu 23. 10. 2018, Konec prokletého rodu. 750 let od zániku rodu Štaufů 30. 10. 2018, Zaniklé vesnice po
odsunu Němců na Prachaticku 20. 11. 2018, Zaniklé vesnice po odsunu Němců na Prachaticku 4. 12. 2018
Doprovodné akce
Velikonoce v Prachatickém muzeu 29. 3. 2018 - 30. 3. 2018, Výroba čajových panenek z dob našich babiček 10. 5. 2018, Čajová
panenka 22. 5. 2018, Na skok ke starým Slovanům 8. 6. 2018, Pochod k výročí vzniku Československa10. 7. 2018, Vytvoř si svůj
vlastní historický terč 24. 7. 2018, Příměstský tábor Objevte tajemství starých Slovanů 30. 7. 2018 - 3. 8. 2018, Vytvoř si svého
slovanského boha 21. 8. 2018, Jablkobraní 22. 9. 2018, Dny otevřených ateliérů Jihočeského kraje 13. 10. 2018 - 14. 10. 2018,
Umělecký řezbář Martin Patras 13. 10. 2018, Svatohavelské posvícení 19. 10. 2018, Dušičkový čas 2. 11. 2018, Tvůrčí dílna adventní věnce a vánoční polaz 30. 11. 2018, Adventní dílna s divadelním představením 9. 12. 2018

Zaměstnanci
Prachatického muzea
v roce 2018
(v abecedním pořádku)

Hlavní pracovní poměr
Mgr. Adensamová Jitka
Mgr. Berkovský Petr
Mgr. Fencl Pavel
Ing. Fidlerová Miloslava
Fuschlbergerová Marie – od 20.3.
Javorka Leonard
Kozlová Petra
PhDr. Kubů František
Liščák Josef
Marek Milan
Novák Zdeněk
Mgr. Oberfalcerová Zdeňka
Ing. Mgr. Parkman Marek
Mgr. Richterová Petra
Rosová Marcela
Škopková Věra
Toncarová Věra
Mgr. Vágner Jindřich
Mgr. Voříšková Markéta
Zýková Jaromíra – do 31.3.
Dohody (DPP + DPČ)
Frnochová Adéla
Froňková Hana
Havlová Alena
Ježková Dagmar
Škopková Anna
Vejvodová Růžena
Voračka Lubomír

Hospodaření muzea v roce 2018
Náklady (v Kč)
Spotřeba materiálu				
Spotřeba energií
		
Prodané zboží
		
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
		
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti
		
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Náklady z vyřazených pohledávek		
Aktivace dlouhodobého majetku
Kurzové ztráty
		
Náklady celkem			
Výnosy (v Kč)
Výnosy z prodeje služeb 				
Výnosy z prodaného zboží 				
Úroky 						
Ostatní výnosy z činnosti 				
Kurzový zisk					
Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů 		
Výnosy celkem				
Hospodářský výsledek – zisk

681 378,73
943 546,00
139 853,26
706 276,50
70 091,87
14 476,00
1 365 221,05
6 450 326,00
2 125 265,00
288 306,66
7 000,00
840 334,00
449 081,80
426,00
38 630,00
113,70
14 043 066,57

370 482,00
77 846,00
7 930,21
256 824,90
21,32
13 482 789,28
14 195 893,71
152 827,14

Grafická úprava & tisk / Ó design
fotografie / anofoto

Madona, domácí oltářík k ukládání bible, růžence atp., konec 18. století

Z expozice Muzeum za císaře pána

Diorama: Obléhání Prachatic Janem Žižkou v roce 1420

