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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 2015 byli v pracovním poměru Regionálního muzea tito pracovníci:
Plný pracovní úvazek:
Mgr. Filip Lýsek
Mgr. Ivan Slavík
Jitka Bohdalová
Mgr. Petra Effenberková
Mgr. Lucie Šmahelová
Mgr. Martina Vachová
Mgr. Alice Glaserová
Mgr. Miloslava Caisová
Mgr. Vladimíra Podaná
Lenka Hůlková
Lenka Kohoutková
Jan Račák
Radim Hanuš
Jiří Chládek

ředitel
vedoucí odborného úseku, historik, knihovník, kurátor sbírek
vedoucí provozně ekonomického úseku, ekonom
vedoucí archeologického úseku, archeoložka (od 7. 9. 2015)
vedoucí archeologického úseku, archeoložka (do 6. 9. 2015 zástup za
mateřskou dovolenou); archeolog, správce depozitáře, kurátor
sbírkových fondů, dokumentátor (od 7. 9. 2015)
produkční, programový a kulturně výchovný pracovník, propagační
referent, referent zahraničních vztahů a asistent
etnoložka, kurátorka sbírek, správce CES
muzejní pedagožka, pracovnice KVČ, dokumentátorka
historik, kurátor sbírek (do 1. 3. 2015)
kustodka pobočky, dokumentátorka
výtvarnice, dokumentátorka
technik archeologického pracoviště, dokumentátor, správce IT (do 30.
9. 2015)
technik archeologického pracoviště, dokumentátor (od 15. 10. 2015)
konzervátor archeologického pracoviště, pracovník provozu, domovník
a údržbář.
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Jana Linhová
Ludmila Buchalová
Dana Nagyová

pokladní muzea
dozor v expozici, pokladní muzea
uklízečka

Zkrácený a sezónní pracovní úvazek:
Jiří Müller
terénní technik archeologického výzkumu
Václav Domin
obsluha plynové kotelny
Mgr. Radka Frčková
dozor v muzeu
Ing. Alena Kottová
dozor v muzeu
Romana Bláhová
dozor v muzeu
Jana Kyptová
dozor v muzeu
Jana Linhartová
dozor v muzeu
Michaela Pahorecká
dozor v muzeu
Jitka Štěpánková
dozor v muzeu
Jiřina Kalkušová
dozor v muzeu
Aneta Lorencová
dozor v muzeu
Hana Kováčová
dozor v muzeu
Karolína Svobodová
dozor v muzeu
Jitka Zabilková
Helena Jeřábková

dozor v pobočce muzea
dozor v pobočce muzea

III.
Výkony muzea
Hlavními prioritami RMCK v roce 2015 bylo zajištění výstavní a programové sezóny muzea
a pobočky včetně realizace kooperačních výstavních projektů a realizace plánovaných provozně
technických akcí, mezi něž patřila výměna osvětlení víceúčelového sálu muzea, provedení periodického
ochranného nátěru šindelové střechy muzea a rozsáhlé stěhování sbírek z detašovaného depozitáře
v budově Státního okresního archivu do nově získaných prostor.
Přehled výstav v muzeu:
1. „RADOSTNÉ VELIKONOCE“ - výstava velikonočních pohlednic z celého světa - soukromá
sbírka Franze Salzmanna, 3. 3. - 12. 4.
2. „STARÉ MAPY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO Z 16. - 19. STOL.“ - nové přírůstky do sbírky
kartografie, 3. 3. - 26. 4.
3. " KLEŤ A BLANSKÝ LES - obraz krajiny - krajina v obrazech" - výtvarná výstava pořádaná
u příležitosti vydání stejnojmenné monografické publikace (vydané ČSOP 2014), 17.4. - 17.5.
4. „REFLEXE II. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU“ –
výstava pořádaná v rámci výročí 70 let od konce II. světové války, 1. 5. – 22. 11.
5. „ZLATÉ DNO ŘEMESEL A ŽIVNOSTÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU - na přelomu 19. a
20. století“, 9. 6. 2015 – 10. 1. 2016
6. „HOMO FABER“, výstava výrobců oceněných titulem „Nositel tradice lidových řemesel“,
pořádáno u příležitosti slavnostního zahájení Dnů evropského dědictví, 29. 11. 2016 – 10. 11. 2016
7. „NÁM NARODIL SE…“ - Zobrazení narození Krista v lidové tvorbě, 1. 7. -28. 9.
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. – 14. 6. 2015.
2. „CHRISTIAN THANHÄUSER – PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU“ – dřevoryty, knižní
ilustrace a literární edice rakouského grafika a nakladatele Christian Thanhäusera, 2. 5. - 11.12.
3. „LEN NAŠUMAVĚ A HORNOPLÁNSKU aneb Když ještě len velkou cenu měl“ –
dokumentární výstava, 13. 6. – 31. 12.
4. „VÝSTAVKA ZIMNÍCH FOTOGRAFIÍ ZE ŠUMAVY A HORNOPLÁNSKA“ – adventní
dokumentární výstava, 28. 11. 2015 – 6. 1. 2016
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5.

„ZE BŘEHŮ STARÉ VLTAVY“ – dokumentární výstava o místech zatopených lipenskou
přehradou, 1. 4. 2015 – 6. 1. 2016.
Přehled autorských a kooperačních výstav v ČR a zahraničí:

1.

„Zachráněné dědictví – Gerettetes Erbe I.“ - fotografická a dokumentární výstava ve
spolupráci se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku,
(Gotická síň radnice v Ansbachu – Německo), 16. 9. – 15. 10.
2. „Historické mapy Království Českého“ – autorská výstava originálního mapového souboru
z fondu muzea, Městské muzeum Moravská Třebová, 17. 9. - 30. 10.
3. „Zachráněné dědictví – Gerettetes Erbe II.“ - fotografická a dokumentární výstava ve
spolupráci se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku, (Stará
synagoga ve Čkyni), 29. 11. 2015 – 30. 4. 2016
Podíl ve výstavách jiných organizací:
Na základě předchozí spolupráce muzeum podporovalo dlouhodobé zápůjčky v muzeích
ve Velešíně, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a ve Frymburku. Nad rámec předchozí spolupráce
poskytlo muzeum zápůjčku vybraných sbírkových předmětů pro výstavní využití v nově otevřené stálé
expozici Klášterů Český Krumlov.
Výběr z akcí muzea (dílny, workshopy, přednášky, soutěže ad.)
1. Zvonková – poetické jméno a pohnutý osud – přednáška emeritního ředitele Regionálního
muzea v Českém Krumlově, Mgr. Petra Jelínka u příležitosti 25 let od odstranění železné opony ve
Zvonkové. Pořádáno v rámci cyklu podvečerního setkávání a besedování „Přástky u Stifterů“,
Horní Planá 31. 3.
2. Velikonoční dílna – zdobení kraslic voskovou batikou, RMCK, 2. 4.
3. Na počátku byl pazourek… - Technologie výroby kamenných nástrojů v pravěku.
Experimentální dílna pro veřejnost. RMCK, 18. 4.
4. Jihočeské transporty smrti v posledním roce války – přednášející J. Ciglbauer (spolek
Historie severního Českobudějovicka). Pořádáno u příležitosti výročí 70 let od konce II. světové
války.
5. Obraz krajiny Blanského lesa – seminář pro veřejnost pořádaný ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody České Budějovice a Správou CHKO Blanský les Český Krumlov u
příležitosti probíhající výstavy. RMCK, 14. 5.
6. Barvy pravěku - barvení vlny rostlinami a původními postupy, experimentální dílna pro
veřejnost. RMCK, 16. 5.
7. Potenciál virtuální reality pro prezentaci kulturně – historického dědictví v 21.
století – přednášející: Mgr. Jiří Unger. Přednáška pro odbornou i laickou veřejnost spojená
s prezentací IT technologií v obnovené expozici archeologie muzea, 22. 5.
8. Muzejní noc v Regionálním muzeu v Českém Krumlově - v rámci zpřístupnění obnovené
expozice archeologie, RMCK, 23. 5.
9. Muzejní noc v Horní Plané, spojená s vernisáží výstavy LEN NA ŠUMAVĚ A
HORNOPLÁNSKU, Horní Planá, 13. 6.
10. Experimentální barvířská a textilní dílna, předení na kolovrátku i předenu, Horní
Planá, 13. 6.
11. Husitství a protestantismus na Českokrumlovsku - ohlasy Husovy reformace na
Českokrumlovsku za Oldřicha II. z Rožmberka a jeho synů. Přednášející: Mgr. Anna Kubíková,
pořádáno v rámci oslav Husitského roku, RMCK, 16. 6.
12. Den lovců mamutů - dílna s ukázkou tradičního jeskynního života: výroba primitivních zbraní
a nástrojů, rozdělávání ohně, lov na medvěda, ukázka kostí nalezených v jeskyni a povídání o
výzkumu, Dobrkovická jeskyně, 27. 6.
13. Husité před branami Oldřichovými – přednášející: PhDr. Zlata Gersdorfová, pořádáno
v rámci oslav Husitského roku, RMCK, 2. 7.
14. Letní řemeslná dílna - předení na kolovrátku, pletené, tkané a plstěné doplňky z vlny
pletení z papírového proutí, pyrografie, pryskyřicové šperky, výroba parfémů, didaktické hry,
malba na látku. Horní Planá. 11. 7.
15. Letní řemeslná dílna - drhání, šité věci, korálkové šperky, pedig, ketlování, plstění
kované a cizelované předměty, výroba mýdel, přírodní kosmetika. Horní Planá, 12. 7.
16. Letní řemeslná dílna – drátenictví, drhání, šité věci, korálkové šperky, pedig, ketlování, plstění
spony kanzashi, odznaky, navlékací stavebnice, malování dekorací. Horní Planá, 22. 7.
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17. Letní řemeslná dílna - drhání, šité věci, korálkové šperky, pedig, ketlování, plstění
kovář (kování hřebíku), tkaní na vertikálním, hřebenovém (mřížkovém) stávku a na karetkách,
pletení na jehle (nalbinding), předení na přeslenu. Horní Planá, 29. 7.
18. Letní řemeslná dílna – kaligrafická dílna, Horní Planá, 5. 8.
19. Letní řemeslná dílna - malování dětí a třpytivé tetování, korálkové šperky, spony kanzashi,
odznaky, navlékací stavebnice, malování dekorací, pyrografie, pryskyřicové šperky, výroba
parfémů, didaktické hry, tisk na látku. Horní Planá, 15. 8.
20. Letní řemeslná dílna – drátenictví, drhání, šité věci, korálkové šperky, pedig, ketlování, plstění
21. spony kanzashi, odznaky, navlékací stavebnice, malování dekorací. Horní Planá, 19. 8.
22. Letní řemeslná dílna - malování dětí a třpytivé tetování, korálkové šperky, ovčí vlna předená
na kolovrátku, obrázky a šperky, ukázky předení na kolovrátku, šumavské holubičky. Horní Planá,
29. 8.
23. Kupecká osada KRUMBENOWE – II. roční veletrhu pravěké a středověké kultury,
Pivovarská zahrada Eggenberg, 5. – 6. 9.
24. Horký podzim 1938 v Krumlově – přednášející: Jan Ciglbauer, Mgr. Petr Kozel. Přednáška
pro veřejnost. Pořádáno u příležitosti výročí 70 let od konce II. světové války. RMCK, 6. 10.
25. Za bunkry u Křenova - Komentovaná vycházka po linii předválečného lehkého opevnění v
okolí Křenova u Kájova. Průvodci: Jan Ciglbauer, Mgr. Petr Kozel, Klub vojenské historie severní
Českobudějovicko. Křenov, 10. 10.
26. Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga - přednášející: Mgr. Martin Slaba, Mgr. Markéta
Slabová. Přednáška s promítáním z cesty po stopách života a působení knížete Adolfa
Schwarzenberga a jeho choti Hildy z Luxemburgu v africké Keni. RMCK, 10.11.
27. Svatomartinská slavnost s průvodem světel, Horní Planá, 11. 11.
28. Podzimní procházka hudbou - Skladby a operní árie světových i českých autorů. RMCK, 20.
11.
29. Adventní lidový jarmark – tvůrčí dílny, předvádění řemesel ad., Horní Planá, 28. 11.
30. Adventní výtvarná dílna – modrotisková inspirace, RMCK, 6. 12.
31. Betlémská hvězda - Přednášející: Ing. Jan Tichá, Hvězdárna a Planetárium české Budějovice
s pobočkou na Kleti. Astronomické, astrologické, teologické, dějinné, kulturní a umělecké
souvislosti zobrazení motivu betlémské hvězdy, RMCK, 15. 12.
32. Betlémské tee-pee - rozdávání betlémského světla. Pořádáno ve spolupráci se skautským
oddílem v Českém Krumlově, RMCK, 19.12.
Akce pro školy, organizované skupiny a veřejnost
na Terénní stanici experimentální archeologie – Křížový vrch.
Květen 25. 5., 29. 5.
Červen 5. 6., 8. 6, 15. 6., 19. 6.
Červenec – 17. 7.
Srpen- 11. 8.
Září – 14. 9., 21. 9. 25. 9.
CELKEM: 11 akcí pro školy, organizované skupiny a veřejnost.
Dlouhodobě připravované výstavní, prezentační a vzdělávací projekty:




HAK DoMo „Mediathek der historischen Alltagskultur zwischen Donau und
Moldau“ – kooperační projekt - Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (Linz – Horní
Rakousko), Mühlviertler Museumsstraße (Freistadt - Horní Rakousko), Regionální muzeum v
Českém Krumlově; realizace: 2015 ad.
„Porta Culturae“, organizační příprava přeshraničních edukačních programů (dílen a
workshopů) pro veřejnost se zaměřením na popularizaci archeologie, 2016 ad. (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,
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museem Schlossmuseum Freistadt, museem Böhmerwaldmuseum v Pasově, Euroregionem ŠumavaBavorský les, Českou televizí, televizí GIMI, Českým rozhlasem, KIWANIS klubem Český Krumlov,
spolkem Kulturvernetzung Niederösterreich.
Vstupné a návštěvnost:
Návštěvnost RMCK v roce 2015
Výstavy a expozice RMCK
- z toho akce RMCK*
Rodný dům Adalberta Stiftera
- z toho akce konané v pobočce
CELKEM
Externí výstavy**
CELKOVÁ NÁVŠTĚNOST VÝSTAV A AKCÍ MUZEA***

19 601
3 433
5 552
2 540
25 153
2 320
27 473

* nezahrnuje návštěvnost akce Kupecká osada KRUMBENOWE ve dnech 5. - 6. 9. 2015
** dle statistik získaných od partnerů
*** včetně externích výstav

Za plné vstupné
Za snížené vstupné
Za rodinné vstupné
Neplatících*

9 114
6 424
1 260
8 355

*z toho 3 652 neplatících návštěvníků akce Kupecká osada KRUMBENOWE 5. - 6. 9. 2015

Počet otevíracích dnů pro veřejnost
Průměrná denní návštěvnost RMCK (vč. pobočky)
Nejvyšší evidovaná denní návštěvnost (5. 9. 2015)
- z toho RMCK - 9 – 17 hod. *
- z toho „Kupecká osada KRUMBENOWE“ – 10 – 18 hod.**

275
91
3 139
437
2 702

* v rámci akce Otevřené památky a expozice (Dny evropského dědictví)
** akce Kupecká osada KRUMBENOWE se ve dnech 5. - 6. 9. 2015 zúčastnilo celkem 3 652 návštěvníků

Vstupné RMCK v roce 2015
V roce 2015 bylo stanoveno základní vstupné v RMCK a v pobočce v Horní Plané následovně:
DOSPĚLÍ
SLEVY
RODINNÉ VSTUPNÉ
ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY - ŽÁCI

50,- Kč
25,- Kč
100,-Kč
20,- Kč

V roce 2015 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 2015, 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 11 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 29. 11., 13. 12., 26. 12. a 31. 12. 2015.
Český Krumlov CARD:
Regionální muzeum v roce 2015 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 2015 se v Regionálním muzeum prodalo celkem 209 Český Krumlov CARD, z toho 105
v režimu plného, 99 zlevněného a 5 rodinného vstupného v celkové hodnotě 32 900,- Kč.
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Přednášková a konzultační činnost:
Regionální muzeum bylo v roce 2015 pořadatelem a spolupořadatelem 87 kulturně
výchovných akcí (přednášky pro školy a veřejnost, dílny, workshopy, besedy, komentované prohlídky,
tematické vycházky ad.) s celkovou účastí 3 433 osob. Z tohoto počtu bylo 62 akcí pro děti a mládež
s celkovou účastí 2 172 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. V. Podaná, Mgr. A. Glaserová, Mgr. L.
Šmahelová a J. Račák.
V rámci své kompetence a oborového zaměření uskutečnili odborní pracovníci muzea celkem
97 konzultací, jejichž nejčastější formou byly badatelské návštěvy.
Archeologie:
Výstavy, expozice:
Začátek roku 2015 probíhal ve znamení náročných příprav repase první části stálé archeologické
expozice, která byla znovu otevřena u příležitosti zahájení muzejní sezony dne 1. 3. 2015. Expozice
vyžadovala mnoho změn, neboť původní koncepce z osmdesátých let již nesplňovala současné
návštěvnické nároky ani vlastní edukační cíle muzea. Obsah byl proto obměněn po grafické i odborné
stránce tak, aby dopovídal aktuálnímu stavu poznání nejstarší historie českokrumlovského regionu.
Přibyla nejen řada nových exponátů, ale také několik interaktivních prvků jako magnetická textilní
tabule, replika pravěkého žernovu nebo třeba i zcela nové 3D aplikace prezentující depot z doby
bronzové a nejstarší slovanské osídlení Českého Krumlova. Více o nové expozici si můžete přečíst
v samostatném článku.
Edukace:
Kromě tradičních edukačních programů pro školy a veřejnost, mezi něž patří přednášky, terénní
stanice na Křížovém vrchu či Dny lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni, se v roce 2015 nově
představily také specializované víkendové dílny s pravěkou tematikou: Na počátku byl pazourek (Petr
Zítka, Jaroslav Fieger) a Barvy pravěku (Mgr. Kristýna Urbanová, Mgr. Vladimíra Cepáková). Dílny
byly koncipovány jako experimentální setkání s pravěkými technologiemi, zaměřené na práci
s původními materiály a autentické postupy zpracování, které si návštěvníci pod vedením odborných
lektorů mohli sami vyzkoušet. Cílem těchto dílen je jako u řady dalších edukačních programů
posilování vztahu veřejnosti k historickému dědictví cestou pochopení kulturního vývoje skrze vlastní
autentickou a nezastupitelnou zkušenost při práci s materiály a artefakty. Nejrozsáhlejší vzdělávací
akcí byl druhý ročník Kupecké osady Krumbenowe pořádaný ve spolupráci s Ústavem archeologické
památkové péče středních Čech a městem Český Krumlov jako doprovodný program k národnímu
zahájení Dnů evropského dědictví v Českém Krumlově 5. - 6. 9. 2015. Velmi nás těší, že tato mladá
akce měla možnost při této vzácné příležitosti reprezentovat historii českokrumlovského regionu a
soudě podle vysoké návštěvnosti (3 652 návštěvníků) se tohoto úkolu zhostila velmi uspokojivě.
Program byl rozšířen o řadu interaktivních prvků a řemesel, což je trend, který by měl akci provázet i
v nadcházejícím ročníku 2016.
Výzkumy a sbírky:
Celoroční terénní činnost archeologického oddělení zahrnovala řadu drobných výzkumů a akcí na
území českokrumlovského regionu, mezi nimiž vynikl archeologický výzkum v Široké ulici čp. 77 v
Českém Krumlově. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rozsáhlou rekonstrukcí objektu a
plánovanými stavebními úpravami původních intaktních podlahových ploch v přízemí, jejichž výzkum
přinesl řadu cenných nových poznání ke stavebně historickému vývoji čp. 77 – tedy původně dvou
domů (čp. 76 a 77) ze 14. - 15. století. Podařilo se zachytit půdorysy původní zástavby dvora přiléhající
k hradební zdi, jejíž reziduum zůstalo zachováno ve vnější obvodové zdi v zadní části domu čp. 77
(Hradební ulice). V centrální části domu byla odhalena kamenná studna středověkého stáří, která
sama o sobě významně doplňuje poměrně malý počet dosud známých exemplářů v prostoru města,
v souvislosti s přilehlou soustavou tří kamenných nádržek (patrně filtrační zařízení) je však naprosto
unikátní. Ve vstupní části domu (Široká ulice) byla zachycena dokonce srubová konstrukce domu se
soustavou pecí a topenišť, která patrně zanikla požárem. Tato situace pravděpodobně souvisí
s nejstarší kolonizační fází středověkého města a dokumentuje vůbec nejstarší a dosud neznámý
horizont zástavby na parcele domu čp. 77 ještě před vznikem prvních kamenných domů ze 14. a 15.
stol.
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V roce 2015 pokračovala také postupná prospekce Boleticka, která má před sebou ještě mnoho
dlouhodobých úkolů v souvislosti s částečným plánovaným otevřením vojenského prostoru.
Podzim roku 2015 byl věnován stěhování depozitáře do Netolic a pokračující rozsáhlé inventarizaci
sbírek včetně konzervátorských zákroků a digitalizace dat, kterýžto proces by měl být dokončen v roce
2016. Do archeologické sbírky však samozřejmě vlivem terénní, prospekční a dárcovské činnosti
každým rokem stále přibývají nové přírůstky. Mezi nejnovější významné nálezy patří především
unikátní depot antických mincí z Větrné u Malšína (Ing. L. Bartuška) či drobný, avšak významem své
rozměry daleko přesahující nález bronzového závěsku tzv. uherského typu z katastru Vyšný (M.
Maurer), který byl dosud v Jižních Čechách známý pouze v jednom exempláři. Oceňujeme
zodpovědný přístup nálezců a těšíme se, že po konzervaci a zpracování budou tyto novinky co nejdříve
zpřístupněny návštěvníkům ve stálé expozici Regionálního muzea v Českém Krumlově.
Personální změny
Podzim roku 2015 byl pro archeologické oddělení Regionálního muzea v Českém Krumlově také ve
znamení výrazných personálních změn. Po dlouhodobé mateřské dovolené opět posílila tým Mgr. Petra
Effenberková, která se vrátila do pozice vedoucí oddělení, a místo terénního technika naopak po
mnoha letech opustil Jan Račák, který se rozhodl vydat na dráhu vlastních pracovních projektů
v oboru archeologické rekonstrukce. Novým terénním technikem se stal Radim Hanuš, který
s muzeem dosud brigádně spolupracoval na řadě výzkumů a projektů.
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. 2015 činil počet knihovních jednotek 5 598 kusů. Roční přírůstek byl 46 evidenčních
čísel knihovny. Knihovna měla 13 registrovaných uživatelů, počet výpůjček činil 122 kusů, zejména pro
badatele, příruční knihovny odborných pracovníků a jako exponáty v expozicích a výstavách. Výdaje na
knižní fond a periodika činily 20 791,- 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 2015
Organizace hospodařila v roce 2015 se záporným výsledkem hospodaření:
Výsledek hospodaření:

-206 554,68 Kč

Výnosy organizace za rok 2015
10 945 tis. Kč
Z toho:
Příspěvky na provoz v roce
9 861 tis. Kč
Rozpuštění transférů
196 tis. Kč
Dotace od Města Český Krumlov
30 tis. Kč
- na akci „Kupecká osada Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury“
Vlastní tržby organizace činily
Z toho:
vstupné
CARD
archeolog
nájemné
prodej zboží
výstavní činnost
ostatní výnosy

848 tis. Kč
445 tis. Kč
108 tis. Kč
121 tis. Kč
31 tis. Kč
144 tis. Kč
11 tis. Kč
4 tis. Kč

Příjem z úroků

7 tis Kč

Náklady organizace činily v roce 2015
z toho:
501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energií
504 náklady na zboží

11.152 tis. Kč
553 tis. Kč
591 tis. Kč
100 tis. Kč
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511 opravy a udržování
512 cestovné
513 reprefond
518 služby
521 mzdy
521 ostatní osobní náklady
524-528 zák. soc. náklady
551 odpisy
558 DDHM
531 silniční daň
549 ostatní náklady z činnosti
563 kurzové ztráty
569 pojištění převozu sbírkových předmětů

600 tis. Kč
23 tis Kč
18 tis. Kč
1 643 tis. Kč
4 249 tis. Kč
315 tis. Kč
1 593 tis. Kč
422 tis. Kč
760 tis. Kč
1.8 tis. Kč
226 tis Kč
14 tis. Kč
24 tis Kč

průměrný evidenční počet zaměstnanců
průměrná měsíční mzda v roce 2015
Zásoby materiálu k 31.12.2015
Zásoba zboží k 31.12.2015

16
22.135 Kč
7. 969 Kč
55. 924 Kč

Majetek organizace
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 31.12.2014)
26.220.200,82 Kč (k 31.12.2015)

022 samostatné movité věci

1.974.965,30 Kč (k 31.12.2014)
2.106.335,20 Kč (k 31.12.2015)

022 vyřazeno ze samostatných movitých věcí v r. 2015

176 398 Kč

Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku organizace se zvýšila v roce 2015 o 632 tis. Kč.
Vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 101 tis Kč
Celková účetní hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2015 :
4 822 143,97 Kč
Hodnota nehmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2015: 317 383,90 Kč
Z provozních prostředků organizace byl v roce 2015 nově pořízen sbírkový majetek v celkové hodnotě
185.885 Kč.
Odborná knihovna zaznamenala z prostředků organizace v roce 2015 přírůstek v hodnotě 20 791 Kč.
Fondy organizace - stav k 31. 12. 2015
Fond odměn :
327 Kč
FKSP :
41 080,76 Kč
Fond reprodukce :
7 904 709,42 Kč
Rez. fond:
983 490,54 Kč
Závazky a pohledávky organizace.
K 31. 12. 2015 měla naše organizace pohledávku za odběrateli ve výši 0 Kč.
Naše organizace dlužila k 31. 12. 2015 na fakturách 18 684,88 Kč. Jednalo se o faktury ve lhůtě
splatnosti. Všechny tyto faktury byly uhrazeny v lednu 2016.
V roce 2015 hradila naše organizace úrok z prodlení ve výši 3 003,-- za pozdní platbu zálohy na daň

9

z příjmů právnické organizace /úrok byl uhrazen organizaci zodpovědným zaměstnancem, penále za
pozdní úhradu odvodu okresní správě soc. zabezpečení ve výši 139,-- Kč.
Finanční prostředky organizace k 31. 12. 2015.
Na běžném a spořícím účtu měla naše organizace k 31. 12. 2015 celkem:
Na účtu FKSP
Pokladní hotovost činila celkem
Ceniny (poštovní známky a stravenky) měla organizace v hodnotě

8 978 780,25 Kč
37 881,68 Kč
46 689 Kč
3 640 Kč

Vypracovala: Jitka Bohdalová, ekonom

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, Niederösterreichische
Nachrichten a ORF.
Zvláštní pozornost byla věnována zejména propagaci organizačně mimořádné náročné
dvoudenní akce Veletrh pravěké a středověké kultury – kupecká osada KRUMBENOVE, pro nějž byl
nad rámec standardní propagace zajištěn výlep na billboardových a megaboardových plochách na
silniční trase Český Krumlov a České Budějovice. Potřeba operativně sdílet aktuální informace vedla
k intenzivní propagaci muzea na sociální síti FaceBook a stálé aktualizaci informací na turistických a
informačních serverech.
V.
Ochrana sbírek, sbírkotvorná a odborná činnost
K 31. 12. 2015 činil počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů 21 485.
Průběžně pokračovala i digitalizace sbírkové evidence a na konci roku bylo zpracováno 18 766
evidenčních záznamů 2. stupně v základní podobě, tj. přepisem stávajících katalogizačních karet.
Kromě toho bylo pořízeno a předtiskově zpracováno dalších cca 4 600 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 34 přírůstkových čísel sbírkových
předmětů nebo jejich souborů, z nichž 25 bylo přijato nákupem, 7 darem a 2 vlastním sběrem.
Do sbírkového knihovního fondu Stifterian, zaměřeného mj. na překlady a edice Stifterova díla, bylo
nákupem pořízeno 32 knih. V roce 2015 prošlo konzervováním nebo restaurováním celkem 1 048
předmětů ze sbírkového fondu muzea, z toho 1 025 vlastní kapacitou a 23 předmětů v rámci externích
služeb.
Významné akvizice v roce 2015 (výběr):
1. Mapa - Geologische Uebersichtskarte von Böhmen. Friedrich Katzer, Prag, 1891, chromolitografie.
2. Mapa - Il Regno di Boemia. Carli Pazzini, Siena 1790, kolorovaná mědirytina.
3. Mapa - Carte Generale de Boheme. Roch Joseph Julien, Paris 1758, kolorovaná mědirytina.
4. Mapa - Carte de Boheme. Pierre du Val (Duval), Paris 1665, kolorovaná mědirytina.
5. Mapa - A New Mape of Germany. John Speed, London, 1626, kolorovaná mědirytina.
6. Mapa - Theil von Böhmen. Sect.148. Friedrich Wilhelm Streit, Weimar 1808, mědirytina
7. Obraz - Wilhelm Fischer, Pohled na zámeckou věž v Českém Krumlově, 1927, akvarel.
8. Obraz – Adolf Träger, Žně pod Klukem, 1938, olejomalba na plátně.
9. Obraz – Adolf Träger, Zimní panorama Českého Krumlova, 1952, olejomalba na plátně.

10

10. Obraz – Tomáš Pelech, Kleť s rybníčkem u Kosova, 1942, olejomalba na plátně.
11. Bankovky – Protektorát Čechy a Morava (20 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500Kč, 1 000,- Kč)
12. Šál z teplé tkaniny městského typu, první třetina 20. století, Český Krumlov
13. Osobní průkaz a páska na ruku člena místní správní komise, 1945, Český Krumlov
14. Vlajka se znakem ČSTV, 70. až 80. léta 20. století, Český Krumlov
15. Vlajka se znakem ROH, 70. až 80. léta 20. století, Český Krumlov
16. Nález antických mincí, Větrná u Malšína
17. Soubor dětského nábytečku na hraní, 50. až 60. léta 20. století, Český Krumlov
18. Podmalby na skle s motivem sv. Barbory, 50. léta 20. století, Německo
19. Podmalba na skle s motivem sv. Floriána, 50. léta 20. století, Německo
20. Drobná devoční grafika v rámečku, Panna Maria Svatohorská, 20. století
21. Drobná devoční grafika v rámečku, Panna Maria Svatohorská, 20. století
22. Drobná devoční grafika v rámečku, Panna Maria Loretánskýá z Římova, 20. století
23. Forma na máslo dřevěná, vyřezávaná, přelom 19. až 20. století
24. Forma keramická, na beránka, přelom 19. až 20. století
25. Forma keramická, na beránka, první polovina 20. století
26. Dóza na máslo keramická se skleněnou nádobkou, první třetina 20. století
27. Archeologické artefakty z výzkumu v domě v Široké ulici v Českém Krumlově
V odborné rešeršní, dokumentační a studijní činnosti byli pracovníci RMCK zapojeni do
dlouhodobých projektů:

„Porta Culturae“, kooperace na projektu archeologických dílen pro veřejnost (Jihomoravský
kraj, Jihočeský kraj, kraj Vysočina a Dolní Rakousko), 2015 ad. (Mgr. L. Šmahelová, Ph.D.)
 „Příprava pracovních dílen a projektů pro školy a dětské návštěvníky“ (Mgr. M. Caisová, Mgr.
Glaserová, Mgr. Podaná, Mgr. L. Šmahelová, L. Kohoutková, L. Hůlková, J. Račák, J. Chládek)
 „Adalbert Stifter“, X. etapa, průběžná realizace (Mgr. I. Slavík, L. Hůlková)
 HAK DoMo „Mediathek der historischen Alltagskultur zwischen Donau und Moldau“ –
kooperační projekt - Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (Linz – Horní Rakousko),
Mühlviertler Museumsstraße (Freistadt - Horní Rakousko), Regionální muzeum v Českém
Krumlově; realizace: 2015 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
 „Sociální komise města Český Krumlov “ – Lenka Kohoutková, členka komise
 „Kulturní komise města Český Krumlov“ – Mgr. Filip Lýsek, člen rozšířené skupiny
 „Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce“ – Mgr. Filip Lýsek, člen redakční rady
S využitím podkladů odborných pracovníků a ekonomického úseku RMCK zpracoval
Mgr. Filip Lýsek,
ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově
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