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I. 
Poslání, síť, expozice 

 
Regionální muzeum v Českém Krumlově (dále jen RM) je dle zákona č. 250/2000 Sb. 

příspěvkovou organizací Jihočeského kraje zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce 432. RM plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst. 
6 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, novelizovaného § 2, odst. 3 zákona č. 
483/2004 Sb. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně 
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. RM je platným členem Asociace muzeí 
a galerií České republiky. 

RM je evidováno v muzejní síti jako muzeum s jednou pobočkou. K naplnění své činnosti 
využívá následující objekty: 
1/  Hlavní budova  - historický památkový objekt bývalého jezuitského semináře v Českém Krumlově, 
Horní 152. Tato nemovitost je v majetku Jihočeského kraje a organizaci byla svěřena k hospodaření.  
2/   Pobočka - historický památkový objekt rodného domu spisovatele a malíře Adalberta Stiftera 
(1805 - 1868) v Horní Plané, Palackého 21. Nemovitost je majetkem Města Horní Planá, organizace je 
nájemcem a zřizuje v objektu stálou expozici, zajišťuje sezónní výstavy a pořádá kulturní akce. Vedoucí 
pobočky je v pracovním poměru RM. 
3/  Detašované pracoviště (depozitář) a 1 parkovací místo pro služební vůz v garáži v budově Státního 
okresního archivu v Českém Krumlově, Plešivec 228. Nemovitost je majetkem ČR - Státního 
oblastního archivu Třeboň a prostory jsou využívány na základě průběžně aktualizované smlouvy. 

Stálá expozice muzea, která byla v důsledku stavebních prací v roce 2009 plošně podstatně 
zredukována, se nachází ve výstavních sálech 2. patra hlavní budovy RM a jejím tématem je Historický 
obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století. Vystavené sbírkové předměty jsou převážně 
z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): archeologie, historie, výtvarné umění, umělecké řemeslo, 
etnografie, farmacie, staré tisky. Expozice je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, 
němčina). Výstavní sály 1. nadzemního podlaží včetně jeho chodbové části patřily po celý rok 2013 
prezentaci historie města i regionu v časově ohraničeném období od konce 19. stol. do konce 20. 
století. Výstavní expozice obsahově a tematicky navazuje na výstavu „Příběh města Český Krumlov“, 
která se v muzeu uskutečnila v roce 2010 až 2012. Vystavené sbírkové předměty jsou převážně z oborů 
(sbírkových fondů – podsbírek): historie, militária, mapy, plakáty, výtvarné umění, farmacie ad. 
Expozice je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, němčina).        

 Stálá expozice v pobočce – Památníku, rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané má 
název „Adalbert Stifter a rodný kraj - Adalbert Stifter und seine Heimat“. Texty i popisky v expozici 
jsou dvojjazyčné (čeština, němčina). 

 
 

II. 
Zaměstnanci 

 
V roce 2014 byli v pracovním poměru Regionálního muzea tito pracovníci: 

 
Plný pracovní úvazek: 
Mgr. Filip Lýsek  ředitel  
Mgr. Ivan Slavík vedoucí odborného úseku, historik, knihovník, kurátor sbírek 
Jitka Bohdalová  vedoucí provozně ekonomického úseku, ekonom  
Mgr. Petra Effenberková vedoucí archeologického úseku, archeoložka (mateřská dovolená) 
Mgr. Lucie Šmahelová vedoucí archeologického úseku, archeoložka (od 1. 9. 2013 – zástup za 

mateřskou dovolenou) 
Mgr. Martina Vachová produkční, programový a kulturně výchovný pracovník, propagační 

referent, referent zahraničních vztahů a asistent (od 1. 5. 2014) 
Mgr. Alice Glaserová  etnoložka, kurátorka sbírek, správce CES 
Mgr. Miloslava Caisová  muzejní pedagožka, pracovnice KVČ, dokumentátorka 
Mgr. Jiří Řezníček  historik, kurátor sbírek (do 31.10.2014) 
Lenka Hůlková   kustodka pobočky, dokumentátorka 
Lenka Kohoutková  výtvarnice, dokumentátorka 
Jan Račák   technik archeologického pracoviště, dokumentátor, správce IT 
Jiří Chládek konzervátor archeologického pracoviště, pracovník provozu, domovník 

a údržbář. 
Jana Linhová   pokladní muzea 
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Ludmila Buchalová  dozor v expozici, pokladní muzea  
Dana Nagyová   uklízečka 
 
Zkrácený a sezónní pracovní úvazek: 
Václav Domin   obsluha plynové kotelny 
Radka Frčková   dozor v muzeu 
Jana Linhartová  dozor v muzeu 
Michaela Pahorecká  dozor v muzeu 
Anežka Pouchová   dozor v muzeu  
Františka Slavíková  dozor v muzeu 
 
Jitka Zabilková   dozor v pobočce muzea 
Štěpánka Zabilková  dozor v pobočce muzea 
   
Externí spolupráce: 
Mgr. Ondřej Chvojka, PhD.        odborná garance archeologického výzkumu 
 

III. 
Výkony muzea 

 
Hlavní prioritou RM v roce 2014 bylo úspěšné zajištění objemově rozsáhlé výstavní  

a programové sezóny muzea a pobočky včetně realizace kooperačních výstavních projektů v ČR  
i zahraničí. Příznivý průběh návštěvnické sezóny doprovázený zvýšením počtu platících návštěvníků se 
kladně promítl do posílení výnosů z hlavní činnosti a ekonomické soběstačnosti organizace (viz 
kapitoly Vstupné a návštěvnost a Rozbor hospodaření za rok 2014).  
 

Přehled výstav v muzeu: 

 
1. „Obrazový svět pozdního středověku - Gotické a renesanční kamnové kachle“, 18. 2. - 

30. 3.  

2. „Nové přírůstky do muzejní sbírky kartografie“ – výběr z kartografických děl, 18. 2. - 30. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. "Oči dokořán" - krajské kolo 12. národní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol 

(VO ZUŠ ČR), 5.4. - 27.4.                

4. „Adreas Hartauer a jeho Šumavská Hymna“, kooperační výstava realizovaná pod autorským 

vedením Prachatického muzea v rámci projektu Porta Culturae, 1.5. - 1.6.   

5. „Nestoři Českokrumlovské fotografie“. Výstava ke 150. Výročí narození Josefa Wolfa,  6. 5. – 

8.  6.              

6. „Odraz první světové války na Českokrumlovsku“, výstav k výročí 100 let od vypuknutí I. 

světové války, 10. 6. - 19. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. „Zdeněk Burian - stopami pravěku“, 1. 7. -28. 9.                                                                                                                      

8. „Českokrumlovsko ve třetím odboji“, výstav k výročí 25 let pádu Železné opony, 9. 10. - 23.11 

9. „6 plus 4 rovná se…" - Výstava prací studentů ateliéru fotografie SUPŠ sv. Anežky, 21.10. 2014 - 

6. 1. 2015                                                                       

10. „Světci adventního období na podmalbách na skle“, 30. 11. 2014 - 6. 1. 2015                                                                                     

 

 

Přehled výstav v pobočce, Památníku – rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané: 

 
1. „Horní Planá a okolí“ – dokumentární výstava o historii města a okolních obcí s využitím 

historických fotografií 1.4. – 31.12.2013. 

2. „Hugo Rokyta“ – dokumentární výstava o místech zatopených lipenskou přehradou 

3. 1.4.- 31. 12. 2014. 

4. „Ze břehů staré Vltavy“ – dokumentární výstava o místech zatopených lipenskou přehradou 

1.4.- 31. 12. 2014. 
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Přehled autorských a kooperačních výstav v ČR a zahraničí: 

 
1. „A. Stifter méně známý“ – autorská výstava z fondu Regionálního muzea, (Heimatsmuseum 

Kautzen - Rakousko), 13.4. -  10.8.                                                                                                                                                              

2. „Zachráněné dědictví – Gerettetes Erbe I.“ - fotografická a dokumentární výstava ve 

spolupráci se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku, (Gera-

Německo), 14.3.– 25.4.2014. 

3. „Zachráněné dědictví – Gerettetes Erbe II.“ - fotografická a dokumentární výstava ve 

spolupráci se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku, 

(Kronach - Německo), 12.5.– 29.6.2014. 

4. „Nerealizované průplavy a přehrady“, autorská výstava navazující na projekt I. přeshraniční 

Zemské výstavy Horní Rakousko-jižní Čechy 2013, Muzeum Frymburk, 30. 7. - 8. 11.                                                                                             

5. „Historické mapy Království Českého“ – autorská výstava originálního mapového souboru 

z fondu muzea, Podkrkonošské muzeum v Jilemnici, 6. 8. -2. 11.                                                                                      

6. „Adreas Hartauer a jeho Šumavská Hymna“, kooperační výstava realizovaná pod 

autorským vedením Prachatického muzea v rámci projektu Porta Culturae, 1.5. - 1.6. (Centrum A. 

Stiftera v Horní Plané), 1. 6. – 15.11. 

 

Podíl ve výstavách jiných organizací: 

 
Na základě předchozí spolupráce muzeum podporovalo dlouhodobé zápůjčky v muzeích  

v Kaplici, Velešíně, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a ve Frymburku. 
 

Výběr z akcí muzea (dílny, workshopy, přednášky, soutěže ad.)  

  

1. Masopustní úterý u Stifterů, Horní Planá, 4. 3.  

2. Beseda s Janem Kellerem, 14. 3. 

3. Workshop – repliky gotických kamnových kachlů I., doprovodný program v rámci 

výstavy, 15. 3. 

4. Workshop – repliky gotických kamnových kachlů II., doprovodný program v rámci 

výstavy, 19.3. 

5. Michal Ernée: Ikonografie gotických a renesančních kamnových kachlů na Hradu a 

Zámku Český Krumlov, přednáška v rámci aktuální výstavy, 19. 3. 

6. Zasedání národní komise Gloria Musaealis, 20. 3. 

7. Velikonoční dílna v muzeu, 13. 4. 

8. Velikonoční dílna v Památníku A. Stiftera, Horní Planá, 14. 4. 

9. Férová snídaně, v rámci celonárodního programu, Horní Planá, 10.5.   

10. Muzejní noc v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, 24. 5. 

11. Furiant und Sedlák, česko-německé zpívání, muzicírování a tancování, Horní Planá, 31. 5.  

12. Muzejní noc v Památníku A. Stiftera, Horní Planá, 6.6.   

13. Mgr. Tomáš Klimek, PhD.: Krajiny českého středověku a lidé na cestách, 17. 6. 

14. Českokrumlovsko dětskýma očima, oficiální setkání účastníků a vyhlášení vítězů soutěže 

pořádané muzeem, 18. 6.        

15. Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni, doprovodný program k výstavě Z. Burian – 

stopami pravěku, 13. 7.  

16. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. – Dálkové cesty a kontakty jižních Čech v pravěku“, 29. 

8. 

17. Kupecká osada KRUMBENOWE – veletrh pravěké a středověké kultury, 30. – 31.8. 

18. Ing. Petr Hudičák - Některé fotografie k I. světové válce (rekruti) - přednáška - Ing. 

Hudičák, 16.9.     

19. Brigitte Lintner - beseda pro studenty v rámci projektu "Život v demokracii", 25.9. 

20. Johaness Jetschgo - beseda pro studenty v rámci projektu "Život v demokracii", 25.9. 

21. Noc otevřených muzeí, v rámci svatováclavských slavností, 27.9. 

22. Po stopách lovců mamutů, doprovodný program k výstavě Z. Burian – stopami pravěku 
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pořádaný v rámci svatováclavských slavností, Dobrkovická jeskyně, 28. 9. 

23. Svatomartinská výtvarná dílna, Horní Planá, 10. – 11.11. 

24. Na svatého Martina, svatomartinská slavnost, Horní Planá, 11.11.  

25. Přástky u Stifterů, přednáška Mgr. Tomáš Veber, Th.D., Horní Planá, 28.11. 

26. Adventní lidový jarmark u Stifterů, Horní Planá, 29.11. 

27. Kaligrafická dílna, Horní Planá, 29.11.  

28. Adventní výtvarná dílna, základy techniky podmalby na skle, 7. 12. 

29. Betlémské tee-pee, ve spolupráci se skautským oddílem v Českém Krumlově, 12.12.  

 

 

Akce pro školy, organizované skupiny a veřejnost  
na Terénní stanici experimentální archeologie – Křížový vrch. 

 
Červen – 9.6., 10.6., 16.6., 19.6. 
Červenec – 9.7., 14.7., 24.7. 
Srpen – 4.8., 6.8. 
Září – 3.9., 12.9., 16.9., 17.9., 18.9., 19.9., 22.9., 23.9., 24.9., 25.9., 26.9., 
 
CELKEM: 20 akcí pro školy, organizované skupiny a veřejnost. 
 
 

Dlouhodobě připravované výstavní a prezentační projekty: 

 

 HAK DoMo „Mediathek der historischen Atlagskultur zwischen Donau und 
Moldau“ – kooperační projekt - Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (Linz – Horní 
Rakousko), Mühlviertler Museumsstraße (Freistadt - Horní Rakousko), Regionální muzeum v 
Českém Krumlově; realizace: 2014,2015 ad. 

 „Porta Culturae“, organizační příprava a realizace výstavního projektu „Obrazový svět 
pozdního středověku – Gotické a renesanční kamnové kachle“, 18. 2 - 30. 3. 2014 (Mgr. 
Šmahelová) 

 
Kooperační činnost: 

 
V rámci dlouhodobého partnerství s domácími i zahraničními institucemi posilovalo RM 

spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, organizacemi zřizovanými v oblasti kultury JčK, Státním 
oblastním archivem v Třeboni, Státním oblastním archivem, pobočkou v Českém Krumlově, Státním 
okresním archivem v Českém Krumlově, Národním památkovým ústavem v Č. Budějovicích, Muzeem 
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, Centrem Adalberta Stiftera v Horní Plané, Institutem Adalberta 
Stiftera v Linci, Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově, Spolkem Mühlviertler Museumsstrasse, 
museem Schlossmuseum Freistadt, museem Böhmerwaldmuseum v Pasově, Euroregionem Šumava-
Bavorský les, Českou televizí, televizí GIMI, Českým rozhlasem, KIWANIS klubem Český Krumlov, 
spolkem Kulturvernetzung Niederösterreich. 

 
 

Vstupné a návštěvnost: 

 
Návštěvnost RMCK v roce 2014 

 
Výstavy a expozice RM 22 683 

- z toho akce RM 4 495 
Rodný dům Adalberta Stiftera 5 699 

- z toho výstavy a expozice 3 569 
- z toho akce konané v pobočce 2130 

CELKEM 28 382 
Externí výstavy* 13 002 
CELKOVÁ NÁVŠTĚNOST VÝSTAV A AKCÍ MUZEA** 41 384 
 
*dle statistik získaných od partnerů 
**včetně externích výstav  
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Průměrná denní návštěvnost RM (vč. pobočky) 104 
Nejvyšší evidovaná denní návštěvnost (27. 9. 2014)**  1369 

- z toho platících – 9 – 18 hod. 133 
- neplatící („Noc otevřených muzeí“ – 20 – 24 hod.) 1236 

Počet otevíracích dnů pro veřejnost 272 
**vč. akce „Noc otevřených muzeí“ v rámci Svatováclavských slavností, 27. 9. 2014, 20 – 24 hod. 

 
Za plné vstupné*  17 062 
Za snížené vstupné* 10 178 
Za rodinné vstupné 3 988 
Neplatících 10 156 
*vč. externích výstav 

Vstupné RMCK v roce 2014 
 
V roce 2014 bylo stanoveno základní vstupné v RM a v pobočce v Horní Plané následovně: 
 
DOSPĚLÍ  50,-  Kč 
SLEVY 25,-  Kč 
RODINNÉ VSTUPNÉ 100,-Kč 
ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY - ŽÁCI 20,-  Kč 

 
V roce 2014 muzeum poskytlo na základě již dříve realizované finanční podpory města Český Krumlov 
bezplatný vstup na vybrané akce pořádané městem, popř. jinými subjekty. Na základě dohody se 
zřizovatelem bylo v roce 2014, stejně jako v předešlém roce, poskytnuto progresivní snížení vstupného 
k návštěvě výstav a expozic v rámci školní výuky pro žáky a studenty ZŠ a SŠ škol z regionu.  

V  RM a v muzejní pobočce proběhlo 15 dnů volného vstupu a to jak v rámci tradičních akcí 
(Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní den muzeí, Dny Evropského dědictví, 
Den s handicapem, ad.), tak i v průběhu adventního programu 30. 11., 7. 12. a 14. 12. 2014.  
 

Český Krumlov CARD: 

 
Regionální muzeum v roce 2014 navázalo na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo 

projekt Český Krumlov CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským Rozvojovým fondem, spol. s.r.o. a 
vybranými čtyřmi kulturními institucemi, působícími ve městě – Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art 
Centrum, Museum Fotoatelier Seidel a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej společné 
vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50% na vstup do všech čtyř institucí. 
Do konce roku 2014 se v Regionálním muzeum prodalo celkem 146 Český Krumlov CARD, z toho 75 
v režimu plného, 63 zlevněného a 8 rodinného vstupného v celkové hodnotě 24 500,- Kč.    
 

Přednášková a konzultační činnost: 

 
Regionální muzeum bylo v roce 2014 pořadatelem a spolupořadatelem 126 kulturně 

výchovných akcí (přednášky pro školy a veřejnost, besedy, komentované prohlídky, tematické 
vycházky ad.) s celkovou účastí 2 388 sob. Z tohoto počtu bylo 122 akcí pro děti a mládež, s celkovou 
účastí 2096 osob.  

Systematické přípravě didaktických pracovních listů, organizaci přednášek a tematických 
vycházek se přednostně věnovala muzejní pedagožka Mgr. M. Caisová, další přednášky, besedy a 
komentované prohlídky připravili Mgr. I. Slavík, Mgr. J. Řezníček, Mgr. A. Glaserová, Mgr. L. 
Šmahelová, J. Račák a Mgr. F. Lýsek. 

V rámci své kompetence a oborového zaměření uskutečnili odborní pracovníci muzea celkem 
91 konzultací, jejichž nejčastější formou byly badatelské návštěvy. 
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Archeologie: 

 
Výstavy 

Archeologické oddělení vyvíjelo v roce 2014 poměrně široké spektrum aktivit. Muzejní sezónu zahájila 
archeologická výstava „Obrazový svět pozdního středověku – Gotické a renesanční 
kamnové kachle“ (18.  2. -  30. 3. 2014), která  seznámila návštěvníky s pestrou škálou obrazových 
motivů jihočeských středověkých kachlů i s technologiemi středověkého kamnářství, vytápění a vaření. 
Instalace byla převzata z Prácheňského muzea v Písku a doplněna o regionální zajímavosti včetně 
nálezů z českokrumlovských měšťanských domů a souboru unikátních gotických kachlů z hradu Český 
Krumlov. Výstava představila také řadu interaktivních a dotekových prvků a ve spolupráci 
s Tyflokabinetem České Budějovice byla připravena i pro návštěvníky s vadami zraku. V roce 2014 
slavila českokrumlovská archeologie také malé výročí 80let od objevení Dobrkovické jeskyně, jedné 
z nejvýznamnějších a nejstarších paleolitických lokalit v jižních Čechách. V rámci hlavní sezonní 
výstavy Zdeněk Burian - stopami pravěku (1. 7. - 28. 9. 2014) byly proto reinstalovány nálezy 
kosterních pozůstatků velkých pleistocenních savců do inscenovaného prostředí jeskyně a celý jeden 
kout v prostoru výstvy byl věnovaný historii výzkumu. 
 

Edukace 
V roce 2014 připravili pracovníci odd. archeologie opět několik edukačních programů pro školy i 
veřejnost, některé přímo zacílené jako doprovodný program aktuálních výstav (dílna na výrobu replik 
středověkých kachlů, Dny lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni zaměřené na prezentaci lokality). 
Kromě pravidelných setkání s pravěkem na terénní stanici Křížový vrch, kam se v rámci svých 
učebních osnov vydávají školy z celého českokrumlovského regionu,  proběhla  v muzeu také řada 
přednášek určená zejména 6. třídám základních škol na téma pravěk na Českokrumlovsku.  Zcela 
novorozenou akcí pro veřejnost byl projekt Krumbenowe - kupecká osada, veletrh pravěké a 
středověké kultury (30. - 31. 8. 2014), který na samém závěru prázdnin prezentoval prostřednictvím 
experimentální archeologie historický význam českokrumlovského regionu na křižovatce pravěkých 
cest. Akce byla plně interaktivní a návštěvníci se tak mohli v prostoru Pivovarské zahrady Eggenberg 
volně procházet napříč minulostí, od paleolitu po raný středověk, vyzkoušet si řadu řemesel na vlastní 
kůži, sledovat výrobu monoxylu a jeho následnou plavbu po řece, výrobu kamenných nástrojů či tavení 
bronzu, poučit se o pravěkém textilnictví či sklářství a leccos si také odnést. Celý dvoudenní program 
byl zahájen vstupní přednáškou  doc. Mgr. O. Chvojky z Jihočeského muzea v českých Budějovicích 
"Dálkové cesty a kontakty jižních Čech v pravěku", věnovanou možné rekonstrukci obchodních cest, 
dovozu surovin i výrobků a otázkám kulturních vlivů s přihlédnutím k novým archeologickým 
poznatkům. Akce by nemohla být realizována bez spolupráce s Jihočeským muzeem v Českých 
Budějovicích, Národním muzeem v Praze a lektorskými týmy a v neposlední řadě také bez podpory 
města Český Krumlov a pivovaru Eggenberg, který poskytl prostor a zázemí. Na druhý ročník i návrat 
pravěkých kupců a řemeslníků se budeme těšit i v roce 2015. 

 
Výzkumy a sbírky 

Terénní činnost archeologického oddělení zahrnovala již tradičně celou řadu drobnějších výzkumů po 
celém regionu i v jádru města. Mezi nejvýznamnější akce patřil výzkum v Horní ulici čp. 151, kde byla 
v rámci rekonstrukce objektu odhalena celá terasa s pozůstatky původní zástavby a parkánovou zdí. 
Vedle běžných výzkumů byla zahájena také terénní prospekce Boleticka a dalších lokalit. Za zdmi 
muzea mezitím probíhá rozsáhlá inventarizace sbírkového fondu, jejíž součástí je také foto-
dokumentace veškerých nálezů, která ve velmi blízké budoucnosti zjednoduší práci muzejním 
pracovníkům i badatelům, neboť zpřístupní značnou část sbírkového fondu. Mezi nejvýznamnější 
sbírkové přírůstky v uplynulém roce patří bezpochyby hromadný nález bronzových výrobků z katastru 
Skubice, který objevil a předal do muzea pan Pavlíček z Frymburka. Nález z přelomu střední a mladší 
doby bronzové má mimořádný význam, neboť Českokrumlovsko je v této době dosud málo známé. 
Kontinuálně pracuje archeologické oddělení také na repasi stávající archeologické expozice, která si 
oblékne nový kabátec se všemi novinkami a aktuálními nálezy včetně skubického depotu již na 
zahájení sezóny 2015. 
 

Knihovna: 

Knihovna RM není veřejnou knihovnou ve smyslu zákona 257/2001 Sb., O knihovnách  
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, její funkce je stanovena 
pro vnitřní potřeby muzea a pro veřejné prezenční využití na základě badatelského řádu. 

K 31. 12. 2014 činil počet knihovních jednotek 5 525 kusů. Roční přírůstek byl 39 evidenčních 
čísel knihovny. Knihovna měla 12 registrovaných uživatelů, počet výpůjček činil 85 kusů, zejména pro 
badatele, příruční knihovny odborných pracovníků a jako exponáty v expozicích a výstavách. Výdaje na 
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knižní fond a periodika činily 26 800,- Kč. K běžnému konzultačnímu využití byla využívána i příruční 
knihovna v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané. Pro katalogizaci fondu knihovny je využit 
počítačový program CLAVIUS. 

 
 

Rozbor hospodaření za rok 2014 

 
Organizace hospodařila v roce 2014 dle schváleného rozpočtu s kladným výsledkem  
hospodaření: 
 
Výsledek hospodaření:           25 111,72  Kč 
 
 
Výnosy organizace za rok 2014   11 309  tis. Kč 
Z toho: 
Příspěvky na provoz v roce     9 861 tis. Kč 
Odvod zřizovateli        -   25  tis. Kč 
Dotace od Města Č.Krumlov                                      25 tis. Kč  

- Na akci „Kupecká osada Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury“ 
 

Vlastní tržby organizace činily          1.094  tis. Kč  
Z toho:  vstupné                      567  tis. Kč 
  CARD         70  tis. Kč  
  archeolog                213  tis. Kč 
  nájemné                 30  tis. Kč  
  prodej zboží                198  tis. Kč 
  výstavní činnost                11  tis. Kč  
                       pronájem výstavního sálu                            1,5 tis Kč 
                      čerpání fondu /dar Krumbenowe/                   2 tis Kč 
 
Příjem z úroků                22 tis Kč 
Příjem z kurzových rozdílů     64 tis Kč 
   
 
Náklady organizace činily v roce 2014                    11.165  tis. Kč 
z toho: 
501 spotřeba materiálu            599 tis. Kč 
502 spotřeba energií                                                613 tis. Kč  
504 náklady  na zboží                      132 tis. Kč 
511 opravy a udržování           288 tis. Kč 
512 cestovné                         16 tis. Kč 
513 reprefond              26 tis. Kč 
518 služby                    1 347 tis. Kč 
521 mzdy                                                             3 927   tis. Kč 
521 ostatní osobní náklady          350 tis. Kč  
524-8 zák. soc. náklady         1.455  tis. Kč 
551 odpisy inv.                        514  tis. Kč  
558  DDHM                          808  tis. Kč 
531 silniční daň                         1,5  tis. Kč  
549 ostatní náklady z činnosti                               1 048 tis Kč  
563 kurzové ztráty             1,5 tis. Kč 
569 pojištění převozu sbírkových předmětů             12 tis Kč 
 
průměrný evidenční  počet zaměstnanců     15 
průměrná měsíční mzda v roce 2014                       21.647  Kč 
Zásoby materiálu k 31.12. 2014                                 3 969  Kč 
Zásoba zboží k 31.12.2014                                        59 343  Kč 
 
 
Majetek organizace 
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Celková účetní hodnota  dlouhodobého majetku organizace činila dle účtů : 
 
031 pozemek                                        523.500,00 Kč 
 
021 budovy a stavby     26.220.200,82 Kč (k 31.12.2013)  

26.220.200,82 Kč (k 31.12.2014) 
 

022 samostatné movité věci               2.199.766,50 Kč  (k 31.12.2013) 
1.974.965,30 Kč  (k 31.12.2014) 

 
022 vyřazeno ze samostatných movitých věcí v r. 2014    224 801,20  Kč 
 
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku organizace se zvýšila  
v roce 2014 o 544 tis.  Kč. 
Vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 286 608,51 Kč  
Celková účetní hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku organizace činila  
k 31. 12. 2014 : 4 189 846,65 Kč 
 
Hodnota nehmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2014: 221 963,90 Kč 
 
018 vyřazen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v. r.  2014    11 381,20  Kč 
013 vyřazen software                                                                             16 087 Kč 
 
Z provozních prostředků organizace byl v roce 2014 nově pořízen sbírkový majetek v celkové hodnotě  
144.230  Kč. 
 
Odborná knihovna zaznamenala z prostředků organizace v roce 2014 nový přírůstek v hodnotě 26 815  
Kč. 
 
 
Fondy organizace  -  stav k 31. 12. 2014 
 
Fond odměn :    327 Kč 
FKSP :     32 306,93 Kč 
Fond reprodukce :   7 674 257,54 Kč 
Rez. fond ostatní:  0 
 
 
 
Závazky a pohledávky organizace. 
    
K 31. 12. 2014 měla naše organizace pohledávku za odběrateli  ve výši  0 Kč. 2014.  
 
Naše organizace dlužila k 31. 12. 2014 na fakturách 103 095,44 Kč. Jednalo se o faktury ve lhůtě 
splatnosti. Všechny tyto faktury byly uhrazeny v lednu 2015. 
 
Po celý rok nedlužila naše organizace žádné finanční prostředky zdravotním pojišťovnám, OSSZ ani 
Finančnímu úřadu. 
 
V roce 2014 nehradila naše organizace žádné pokuty ani penále. 
 
 
Finanční prostředky organizace k  31. 12. 2014. 
 
Na běžném účtu měla naše organizace k 31. 12. 2014 celkem :   10 233 487,86 
Na účtu FKSP pak        30.000,42 
Pokladní hotovost činila celkem      54 156 Kč 
Ceniny (poštovní známky a stravenky) měla organizace v hodnotě 17 139  Kč 
 
 

Vypracovala:  Jitka Bohdalová - ekonom  
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IV. 
Propagace, marketing 

 
Muzeum poskytuje základní a programové informace na samostatné internetové adrese: 

www.muzeumck.cz. Internetové stránky jsou přístupné ve třech jazykových mutacích (čeština, 
angličtina, němčina). Pozvánky, annonce a informační články k hlavním sezónním výstavám a akcím 
byly v průběhu roku zveřejňovány ve vybraných tištěných periodikách (MF dnes, 5 + 2, 
Českokrumlovský deník, Zpravodaj města Český Krumlov, Ozvěny, Kulturní kalendář, Turista ad.),  
na internetovém portálu Oficiálního informačního systému Města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz, 
internetových stránkách www.kulturni-most.cz a dále prostřednictvím informačních a kulturních 
relací Českého rozhlasu České Budějovice, České televize (Toulavá kamera, ČT1, ČT 24, ČT Déčko, 
Regionální vysílání ČT) a zahraničního tisku a rozhlasových médií: Die Presse, Der Standard, 
Niederösterreichische Nachrichten a ORF. 

Zvláštní pozornost byla věnována propagaci hlavní výstavy sezóny „Zdeněk Burian – stopami 
pravěku“ a stěžejní akci podzimní sezóny, Veletrhu pravěké a raně středověké kultury – kupecká osada 
KRUMBENOVE, pro něž byl nad rámec standardní propagace zajištěn výlep na billboardových 
plochách podél silniční trasy Český Krumlov a České Budějovice. Potřeba operativně sdílet aktuální 
informace vedla k intenzivní propagaci muzea na sociální síti FaceBook a k vytvoření zcela nových 
www stránek muzea se široce strukturovanou nabídkou informací.   
    

V. 
Ochrana sbírek, sbírkotvorná a odborná činnost 

 
K 31. 12. 2014 činil počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů 21 451. 

Průběžně pokračovala i digitalizace sbírkové evidence a na konci roku bylo zpracováno 15 866 
evidenčních záznamů 2. stupně v základní podobě, tj. přepisem stávajících katalogizačních karet. 
Kromě toho bylo pořízeno a předtiskově zpracováno dalších cca 580 digitálních snímků (fotografie, 
scan) obrazových a textových dokumentů, sloužících k doplnění fotodokumentace sbírkového fondu a 
pro výstavní a propagační potřeby. Za sledovaný rok bylo zapsáno 64 přírůstkových čísel sbírkových 
předmětů nebo jejich souborů, z nichž 18 bylo přijato nákupem, 12 sběrem a 34 přepisem ze staršího 
fondu muzea. Do sbírkového knihovního fondu Stifterian, zaměřeného mj. na překlady a edice 
Stifterova díla, bylo nákupem pořízeno 32 knih. V roce 2014 prošlo opravou nebo restaurováním 49 
předmětů ze sbírkového fondu muzea. 
 

Významné akvizice v roce 2014 (výběr): 
 
1. Mapa - Bohemia. Gerhard Mercator, Amsterdam, 1651, kolorovaná mědirytina, 15x19,5cm. 
2. Mapa - Totius Regni Bohemiae. Mappa chorographico-mineralogico-hydraulico-commercialis cum 
Comitatu Glacensi et Districtu Egerano. Bohemia sub felici Regimine Francisci II. Joseph Ferdinand 
Bock-Polach, Wien, 1808, nekolorovaná mědirytina, 107x118cm. 
3. Mapa - Chorographie du Cercle d´Autriche, Philippe de Pretot, Paris 1787, kolorovaná mědirytina, 
27x37cm. 
4. Mapa - Chorographie du Royaume de Boheme. Philippe de Pretot, Paris 1787, kolorovaná 
mědirytina, 27x40cm. 
5. Mapa - Bohemia. Regni Bohemiae Descriptio. Giovanni Bottero, Vicenza 1598, nekolorovaná 
mědirytina,  8x11cm. 
6. Mapa - La Boheme vivant. Pieter van der Aa, Leiden 1713, kolorovaná mědirytina, 23x30cm. 
7. Mapa - Bohemia and Moravia. John Cary, London 1808, kolorovaná mědirytina, 23x29cm. 
8. Mapa - The South East Part of Germany. Hermann Moll, London 1717, kolorovaná mědirytina, 
18x26cm. 
9. Mapa - A New Acurate map of Germany. Emanuel Bowen, London 1747, kolorovaná mědirytina, 
32x22cm 
10. Mapa - Teutschland mit seinem gantzen Begriff und eingeschlossnen Landschafften. Sebastian 
Münster, Basel 1628, kolorovaná mědirytina, 32x36cm. 
11. Obraz - Wilhelm Fischer:  Ulička v Parkánu. Akvarel, sign. 1943, 47x35cm. 
12. Obraz - Wilhelm Fischer:  Zámecká věž nad medvědím příkopem. Akvarel, sign. 1943, 49x34cm 
13. Kniha - Bohuslav Balbín: Epitomae Historica Rerum Bohemicarum. Praha 1677. 
v knize mapa: Bohemiae Rosa.Wolfgang Kilian – Christoph Vetter, nekolorovaná mědirytina, 
39x26,5cm.       
14. Kniha - Alexius Pařízek: Versuch einer Geschichte Böhmens für den Bürger. Prag 1782. v knize 
mapa: Historische Karte vom Königreiche Böhmen. Alexius Pařízek – A.Niderhofer kolorovaná 
mědirytina, 33x39cm. 

http://www.muzeumck.cz/
http://www.ckrumlov.cz/
http://www.kulturni-most.cz/
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15. Grafický soubor - Ernst (Arnošt) Hrabal: Holzschnitte. Soubor 20 originálních grafických listů - 
dřevořezů s motivem lesa – signováno „Hrabal“. Vydáno: Gustav Kupka 1927, předmluva Maria Stona. 
 
V odborné rešeršní, dokumentační a studijní činnosti byli pracovníci RM zapojeni do 
dlouhodobých projektů: 

  „Porta culturae“, ideový záměr, kooperace na projektu, 2013/2014 (Mgr. I. Slavík) 
 „Příprava pracovních dílen a projektů pro školy“ (Mgr. M. Caisová, Mgr. Glaserová, L. 

Kohoutková, L. Hůlková, Mgr. L. Šmahelová) 
 „Adalbert  Stifter“, IX. etapa, průběžná realizace (Mgr. I. Slavík, L. Hůlková) 
 HAK DoMo „Mediathek der historischen Atlagskultur zwischen Donau und Moldau“ – 

kooperační projekt - Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (Linz – Horní Rakousko), 
Mühlviertler Museumsstraße (Freistadt - Horní Rakousko), Regionální muzeum v Českém 
Krumlově; realizace: 2014 ad. (Mgr. I. Slavík, Mgr. F. Lýsek) 

 
Čestné členství zaměstnanců muzea ve statutárních orgánech jiných institucí a sdružení, 
jejichž činnost je svým obsahem konformní, s činností a funkcí muzea: 

 „Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich“ – Mgr. I. Slavík, člen korespondent 
institutu 

 „Adalbert-Stifter-Verein e.V. München“ – Mgr. I. Slavík, člen mezinárodního kuratoria spolku 
 „Adalbert Stifter Centrum Horní Planá / Adalbert Stifter Zentrum Oberplan“ – Lenka 

Hůlková, místopředsedkyně, členka představenstva spolku, Mgr. I. Slavík, člen programové 
rady spolku 

 „Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě“ – Lenka Hůlková, předsedkyně 
spolku 

 „Komise rady města Český Krumlov pro školství a volný čas“ – Lenka Kohoutková, členka 
komise 

 „Kulturní komise města Český Krumlov“ – Mgr. Filip Lýsek, člen rozšířené skupiny 
 
 
S využitím podkladů odborných pracovníků a ekonomického úseku RM zpracoval 

 
 
 

Mgr. Filip Lýsek 
ředitel 

Regionálního muzea v Českém Krumlově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


