Výroční zpráva
Regionálního muzea v Českém Krumlově
za rok 2009
(Zpracováno dle Ročního výkazu o muzeu Kult (MK) 14-01.)
Rok 2009 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově byl poznamenán rozsáhlou stavební
akcí, kvůli níţ byla historická budova v Horní ulici od druhé poloviny ledna uzavřena pro
veřejnost. Hlavním nositelem výstavního programu a místem konání řady akcí se tak stala
muzejní pobočka v Horní Plané.
O práci Regionálního muzea v Českém Krumlově ve stručnosti informuje následující
výroční zpráva, jejíţ osnova je shodná s členěním Ročního výkazu o muzeu Kult (MK) 14-01.
*
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, vloţce 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, shromaţďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
Podrobnější informace o předmětu činnosti RM jsou k dispozici v obchodním rejstříku na
webové adrese: www.justice.cz . Zřizovací listina organizace včetně dodatků je zveřejněna na
webové adrese: http://new.muzeum.ckrumlov.cz .
I.
Síť, expozice
RM je evidováno v muzejní síti jako muzeum s jednou pobočkou. Ke své činnosti vyuţívá
následující objekty:
1/ Historickou budovu bývalého jezuitského semináře v Českém Krumlově, Horní 152. Tato
nemovitost je v majetku Jihočeského kraje a organizaci byla svěřena k hospodaření. V roce
2009 byla pro veřejnost uzavřena z důvodu rekonstrukce elektroinstalace. O této stavební akci
pojednává příloha č. 1 této výroční zprávy.
2/ Historický objekt rodného domu spisovatele a malíře Adalberta Stiftera (1805 - 1868)
v Horní Plané, Palackého 21. Nemovitost je majetkem Města Horní Planá a organizace je
nájemcem.
3/ Detašované pracoviště (depozitář) a garáţ v budově Státního okresního archivu v Českém
Krumlově, Plešivec 228. Nemovitost je majetkem ČR - Státního oblastního archivu Třeboň a
prostory jsou vyuţívány na základě smlouvy o výpůjčce.
Ze dvou stálých víceoborových expozic byla v roce 2009 mimo provoz a v průběhu roku
částečně zrušena základní expozice muzea v Českém Krumlově Historický obraz
Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století.
V provozu byla dvojjazyčná expozice (Č, N) v pobočce - Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané Adalbert Stifter a rodný kraj - Adalbert Stifter und seine Heimat. Na konci roku
2009 zde byla uskutečněna repase výstavních panelů.
RM disponuje celkem 1 176 m2 vlastní výstavní plochy, z toho 960 m2 bylo mimo provoz.

II.
Výkony muzea
Muzeum uspořádalo v roce 2009 celkem 9 výstav, z toho 8 základních a 1 putovní.
Tématické dělení výstav: architektura - 3, malba - 1, fotografie - 4, víceoborové výstavy jiné 11, jiné jednooborové výstavy - 2.
Přehled výstav:
1.
Obnovená krása - výběr restaurovaných obrazů, plastik, podmaleb na skle,
historických zbraní, kování a zámků ze sbírky muzea (leden).
2.
Lidový textil - výstava z muzejní národopisné podsbírky (leden).
3.
Panenky, medvídci, betlémy (leden).
4.
Karel Klostermann a literární Šumava na přelomu 19. a 20. století - dlouhodobá
výstava podpořená Česko - německým fondem budoucnosti a Jihočeským krajem
(duben - listopad).
5.
Ze břehů staré Vltavy - premiérová výstava (květen - listopad).
6.
Stifterův park v Horní Plané - dlouhodobá výstava ve spolupráci se Spolkem pro
znovuobnovení Stifterova parku (duben - listopad).
7.
Hornoplánsko v obrazech (Horní Planá včera a dnes) - školní projekt Základní školy
Horní Planá (duben - listopad).
8.
Horní Planá - 660 let městských práv (červen).
9.
Zachráněné dědictví. Opravené památky v šumavském pohraničí - putovní výstava
připravená ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava - reprízy v Bruselu, Plzni,
Hartmanicích, Horní Plané, Strašíně, Wambergu, Neustadtu a.d.Aisch, Mnichově.
Do expozic a výstav přišlo celkem 10 900 návštěvníků, z toho v Českém Krumlově
206 osob a v Horní Plané 7 094 osob. Do návštěvnosti jsou dále zahrnuty reprízy výstav
mimo muzeum.
Za plné vstupné přišlo 2 503 návštěvníků, za sníţené vstupné 1 818, za rodinné vstupné
288 a neplatících návštěvníků bylo 6 291.
V roce 2009 bylo v muzejní pobočce 8 dnů bezplatného vstupu:
16. - 17. 5.
Muzejní víkend k Mezinárodnímu dni muzeí s vernisáţí výstavy Ze břehů staré Vltavy
23. - 24. 5.
Muzejní víkend a Festival muzejních nocí
1. 6.
Den dětí
13. - 14. 9.
Dny Evropského dědictví (EHD)
29. 11.
Zahájení adventu v Horní Plané
I přes nepříznivé provozní podmínky bylo muzeum pořadatelem a spolupořadatelem 36
kulturně výchovných akcí (z toho 1 koncert a 35 ostatních akcí - přednášek, besed, vycházek,
vernisáţí) s celkovou účastí 1 890 osob.
Z tohoto počtu bylo 20 akcí pro děti a mládeţ. Jednalo se většinou o akce, zajišťované na
základě nabídky pro školy mimo muzeum.
Přehledná tabulka návštěvnosti je v příloze č. 2 této výroční zprávy.
Odborní pracovníci se také podíleli na přípravě materiálů pro publikaci Příběh města Český
Krumlov.
Na konci roku se výrazně zvýšil počet počítačů připojených k internetu na 12. Ţádný z nich
však přímo neslouţil veřejnosti.
RM vydalo tiskem Ročenku za rok 2008 (ISBN 978-80-254-4109-1) v nákladu 300 ks.

Textová část byla rozdělena na výroční zprávu a články odborných pracovníků. Kromě
černobílých vyobrazení v textu obsahovala barevnou obrazovou přílohu.
Kromě toho jsme byli vydavateli muzejního bulletinu M-Měsíčník (registrační značka MK
ČR E 11573). Vzhledem k omezení provozu a programové nabídky vyšlo pouze 6 čísel
v celkovém nákladu cca 2 400 výtisků.
III.
Zaměstnanci, hospodaření
V roce 2009 v muzeu pracovali tito odborní pracovníci: ředitel Mgr. Petr Jelínek, vedoucí
provozně ekonomického úseku - ekonom Karel Linhart, vedoucí odborného úseku - historik,
knihovník a kurátor sbírek Mgr. Ivan Slavík, historik a kurátor sbírek Mgr. Jiří Řezníček,
výtvarnice a dokumentátorka Lenka Kohoutková, vedoucí archeologického úseku - archeolog
a kurátor sbírek Mgr. Eduard Červenka (do konce února), archeolog Mgr. Ondřej Chvojka,
PhD. (zkrácený pracovní úvazek - březen aţ srpen), vedoucí archeologického úseku archeoloţka Mgr. Petra Effenberková (od září), etnoloţka, kurátorka sbírek a správce CES
Mgr. Alice Glaserová, muzejní pedagoţka, pracovnice KVČ a dokumentátorka v kumulované
funkci s provozní pokladní Mgr. Miloslava Caisová, technik - dokumentátor archeologického
pracoviště v kumulované funkci spráce IT Jan Račák a konzervátor archeologického
pracoviště s kumulovanými provozními funkcemi Jiří Chládek.
Provoz pobočky Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané zajišťovala kustodka pobočky
a dokumentátorka Lenka Hůlková.
V provozu muzea pracovali na různé pracovní úvazky personalistka a mzdová účetní Alena
Eisenreichová, v recepci Jana Linhová a Jaroslav Šlapák, údrţbářem byl Josef Hammerlindl,
úklid prováděla Dana Nagyová. Další provozní práce zajišťovali externí pracovníci:
plynovou kotelnu obsluhoval Václav Domin a o správu počítačů ekonomického úseku se
staral Daniel Čejka. V hornoplánské pobočce vykonávali sezónní práce Jitka Zabilková,
Ludmila Tomanová a Martin Bürger.
Trţby za vlastní výkony činily 481 tis. Kč, z toho vybrané vstupné 172 tis. Kč. Příspěvky,
dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje činily 6 996 tis. Kč, ostatní provozní výnosy
496 tis. Kč. Výnosy celkem činily 7 973 tis. Kč.
Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje činily 3 587 tis. Kč.
Výdaje na provoz činily celkem 7 973 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu, energie, zboţí
a sluţeb činila 1 780 tis. Kč (z toho nájmy 61 tis. Kč), osobní náklady 5 159 tis. Kč, nákup
sbírkových předmětů 9 tis. Kč, náklady na restaurování sbírkových předmětů 126 tis. Kč,
daně a poplatky 2 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 259 tis. Kč, ostatní provozní náklady
638 tis. Kč.
Investiční výdaje na hmotný majetek činily 7 889 tis. Kč.
Bliţší údaje o hospodaření jsou uvedeny v příloze č. 3.
IV.
Knihovna muzea
Knihovna muzea není registrována podle zákona č. 257/2001 Sb. Je určena jednak pro
vnitřní potřeby muzea, jednak pro veřejné vyuţití na základě badatelského řádu.
K 31. 12. 2009 činil počet knihovních jednotek 5 392 evidenčních čísel, z toho bylo 1 752
evidenčních čísel sbírkové knihovny. Roční přírůstek byl 35 evid. čísel, z toho 26
přírůstkových čísel sbírkové knihovny. Knihovna měla 8 registrovaných uţivatelů, počet
výpůjček činil 162 poloţek, zejména pro badatele, příruční knihovny odborných pracovníků a
jako exponáty v expozicích a výstavách. Výdaje na kniţní fond činily 9 404,- Kč (z toho bylo
vydáno na nákup sbírkových knih 8 634,- Kč).
Pro katalogizaci knihovny je vyuţit počítačový program CLAVIUS.

V.
Objekty prohlášené za nemovitou kulturní památku
Sídlem muzea je budova č. p. 152, Horní ulice, Český Krumlov, zapsaná v seznamu
památkových objektů pod číslem rejstříku 34023 / 3 - 963, majetek Jihočeského kraje se
sídlem v Českých Budějovicích.
Pobočka muzea - Památník Adalberta Stiftera je na adrese: Palackého ulice č. p. 21, Horní
Planá. Dům je zapsaný v seznamu památkových objektů pod číslem rejstříku 25810 / 3 - 1264
a je majetkem Města Horní Planá.
V těchto objektech je celkem 1 425 m2 plochy přístupné veřejnosti.
VI.
Možnost elektronické rezervace (hromadné vstupy aj.)
Ve spolupráci se správcem je Programová nabídka muzea uvedena na adrese
českokrumlovského
elektronického
Oficiálního
informačního
systému
(OIS)
www.ckrumlov.info/docs/cz/atr2.xml. Její součástí je on - line formulář, který však nebyl
v průběhu roku 2009 vyuţíván.
Více je vyuţívána moţnost rezervace individuálních a zejména hromadných vstupů
prostřednictvím elektronické pošty, a to jak na e-mailovou adresu muzea
(muzeumckrumlov@tiscali.cz), tak pobočky (stifter@horniplana.cz). Odhadovaný podíl
elektronických rezervací činí zhruba 0,5 % z návštěvnosti expozic a výstav.
VII.
Sbírky, dokumentace, odborná činnost
Základním podkladem pro odbornou činnost muzea ve střednědobém výhledu je koncepční
dokument, věnovaný zejména sbírkotvorné činnosti a péči o sbírky. Koncepce je kaţdým
rokem aktualizována a konkretizována v ročních plánech hlavních úkolů. Tento úkol byl
v roce 2009 splněn v souladu s potřebami zřizovatele.
K 31. 12. 2009 činil počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů 21 185.
Pokračovala digitalizace sbírkové evidence a na konci roku bylo jiţ zpracováno 14 995
evidenčních záznamů 2. stupně v základní podobě, tj. přepisem stávajících katalogizačních
karet. Kromě toho bylo pořízeno dalších 354 digitálních snímků základní dokumentace
sbírkových předmětů v podsbírce řemesel.
Za sledovaný rok bylo zapsáno 37 přírůstkových čísel. Z toho bylo 26 př. č., tj. 26 ks sbírkové
knihovny.
V roce 2009 nebyl ze sbírky vyřazen ţádný předmět.
Poradní sbor pro sbírky muzea jednal v souladu s potřebami muzea v jarním termínu.
Zapůjčili jsme jiným muzeím a dalším organizátorům výstav celkem 282 evidenčních čísel
sbírkových předmětů.
Do výstavy jsme si od jiných zařízení vypůjčili 1 exponát.
Inventarizováno bylo 3 825 evidenčních čísel v podsbírce H - historie.
Bylo restaurováno 7 sbírkových předmětů.
I nadále probíhala souběţná výzkumná, dokumentační a studijní činnost zaměřená na
osobnost Adalberta Stiftera, VI. etapa, garant Mgr. I. Slavík.
Badatelské sluţby vyuţilo 59 badatelů a ţadatelů o konzultace s osobní návštěvou, písemně,
telefonicky a e-mailem včetně návštěvníků detašované badatelny v pobočce.
Pro potřeby badatelů v pobočce byl rozšiřován základní dokumentační fond, obsahující na
konci roku 795 evidenčních čísel studijních obrazových a textových materiálů se vztahem
k Horní Plané a osobnosti Adalberta Stiftera.
Z podkladů odborných zaměstnanců a ekonomického úseku RM zpracoval
Mgr. Petr Jelínek,
ředitel RM v Českém Krumlově

Příloha 1
Rekonstrukce budovy muzea - projekt Regionálního operačního programu
STRUČNÁ ZPRÁVA K PŘEDÁNÍ 1. ETAPY - PROSINEC 2009
Na přelomu roku 2007/2008 byl Regionální radou regionu soudrţnosti NUTS II Jihozápad
vyhlášen Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále jen ROP). Jednou
z rozvojových os je prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.2 Revitalizace
památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. K zaměřením 3. výzvy ROP
vyhlášené 27. 6. 2008 patřily mj. stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických
památek.
Regionální muzeum v Českém Krumlově, které hospodaří s nemovitou kulturní památkou
ve vlastnictví Jihočeského kraje - budovou bývalého jezuitského semináře v Horní ulici č. p.
152 v Českém Krumlově, se po dohodě se zřizovatelem rozhodlo připravit a realizovat projekt
„Rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově“.
Projekt byl rozvrţen na období 2008 aţ 2011 a je uskutečňován ve dvou etapách.
Zatímco práce první etapy (rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů a
systémů) probíhaly uvnitř budovy a na celý rok 2009 znemoţnily normální návštěvnický
provoz muzea, práce druhé etapy budou zaměřeny na stavební úpravy exteriéru budovy přebudování přístupu do bývalé Seminární zahrady a do suterénu muzea a celkovou opravu
fasády. Tyto práce jiţ nebudou přímou překáţkou běţného návštěvnického provozu, s jehoţ
zahájením se počítá po instalaci nové dlouhodobé a rozsáhlé výstavy v průběhu června 2010.
Po úvodním administrativně velmi náročném přípravném období červnu a červenci 2008,
kdy byla zpracována příslušná ţádost a její přílohy, proběhlo v srpnu aţ listopadu její
posouzení a schválení Výborem Regionální rady. Zpracovatelem ţádosti byla Regionální
rozvojová agentura jiţních Čech - RERA a. s. České Budějovice.
Plánovaný rozpočet projektu činí 14 milionů Kč. Projekt je veřejného neziskového
charakteru. Jihočeský kraj poskytne ze svých zdrojů 7,5 % v rámci kofinancování investičních
nákladů, zbylých 92,5 % lze čerpat formou nenávratné dotace z programu ROP NUTS II
Jihozápad. Kraj je schopen zajistit 100% předfinancování projektu z vlastního rozpočtu.
V roce 2009 probíhala 1. etapa realizace zaměřená na generální rekonstrukci
elektroinstalace včetně osvětlení, rekonstrukci systému EZS, instalaci nového systému EPS
a strukturované kabeláţe. Dodavatelem stavby byla firma EUROMONT s. r. o. Rudolfov,
projekt zpracovala firma Trade Fides a. s. Brno. Technický dozor stavby vykonávala firma
Václav Pártl z Českého Krumlova. Externí management zajistila RERA a. s. České
Budějovice. Všechny firmy byly vybrány ve standardním výběrovém řízení. Projektový tým
byl sloţen z ředitele a ekonoma muzea a zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Práce byly původně rozvrţeny na období leden aţ říjen 2009. Vzhledem k tomu, ţe práce
probíhaly v historické budově, objevily se některé nepředvídatelné problémy. K jejich řešení
bylo třeba doplnit projektovou dokumentaci, coţ vedlo ke zdrţení prací a následně ke zvýšení
uznatelných nákladů proti schválenému rozpočtu ROP o 5,65%, tj. 388 816,- Kč.
Na závěr 1. etapy je moţno podat následující rekapitulaci:
První etapa rekonstrukce byla předána ke dni 17. 12. 2009. Připomeňme si, ţe se jednalo
v podstatě o čtyři stavební akce:
1. Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení. Silnoproudá elektroinstalace byla
kompletně vyměněna a osazena moderními zařízeními s ohledem na bezpečnost a
ochranu osob i majetku. Osvětlení je pojato moderně s centrálním dohledem pomocí
počítače a s vyuţitím adresného systému INELS. Tento systém umoţní nezávislé
ovládání jednotlivých částí osvětlení v závislosti na provozních a programových
potřebách muzea. K nasvícení výstavních prostor je vyuţit lištový systém s reflektory
a dalšími typy svítidel. Ostatní prostory jsou osvětlovány standardními typy svítidel.

V návaznosti na řešení protipoţárních opatření bylo v celém objektu instalováno
nouzové osvětlení.
2. Rekonstrukce EZS. Elektrická zabezpečovací signalizace je modernizována a
rozšířena. I nadále je připojena na PCO Policie ČR.
3. Instalace nového systému EPS. Elektrická požární signalizace řeší ochranu objektu
proti šíření poţáru včasnou signalizací na základě poplachových podnětů. Systém EPS
je připojen prostřednictvím zařízení firmy SPH Elektro s. r. o. Litvínovice na PCO
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
4. Instalace nové strukturované kabeláţe (SK). Strukturovaná kabeláž řeší moţnost
síťového propojení vybraných míst v rámci celé budovy muzea. Do systému jsou
začleněny nejen kanceláře a další pracovny, ale také depozitáře a výstavní prostory.
Na tento systém navazuje nová telefonní ústředna, pořízená nad rámec projektu v ceně
261 tis. Kč, umoţňující vnější i vnitřní telefonní provoz.
Financování projektu je zajištěno na základě smluv s Jihočeským krajem o poskytnutí
příspěvku na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci.
V říjnu 2009 byl schválen dodatek k těmto smlouvám, týkající se změn harmonogramu
předkládání ţádostí o proplacení.
Muzeum jako investor stavby ke konci října obdrţelo návratnou finanční výpomoc ve výši
6.010.526,05 Kč na investiční výdaje a 430.364,57 Kč na neinvestiční výdaje.
Příspěvek na kofinancování projektu činil celkem 487.339,95 Kč na investiční výdaje a
34.894,43 Kč na neinvestiční výdaje.
Neuznatelné investiční náklady byly po schválení Radou Jihočeského kraje uhrazeny
z prostředků organizace ve výši 448 tisíc Kč.
Celkové investiční náklady této stavební akce činily 6 793 059,55 Kč.
Termín ukončení prací první etapy rekonstrukce byl usnesením Rady Jihočeského kraje č.
966/2009/RK schválen s prodlouţením do 20. prosince 2009.
Tato etapa projektu ROP byla ve stanoveném termínu ukončena a k 31. 12. 2009 obdrţel
Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihozápad v Českých Budějovicích monitorovací
zprávu se ţádostí o platbu, která bude administrována v 1. čtvrtletí roku 2010.
Mgr. Petr Jelínek,
hlavní manaţer projektu

Dodatek ke zprávě o ukončení 1. etapy rekonstrukce muzea
Na práci elektromontáţní firmy navazovaly další nutné práce, financované mimo projekt
ROP.
Malířské práce byly provedeny v celém objektu postupně v návaznosti na postup
elektromontáţní firmy. Dodavatelem malířských prací se stala firma Malířství - natěračství
Lubomír Mareš z Vidova u Českých Budějovic.

Renovace parketových podlah. Ve výstavních prostorech v přízemí a 1. poschodí byly
renovovány parketové podlahy. Tuto práci bezvadně odvedla firma Heřman z Českých
Budějovic.
Truhlářské práce na zakázku provedly firmy Perník a Jungwirth Český Krumlov Domoradice (výroba a montáţ kombinovaných regálových stěn v přízemí a 1. poschodí) a
Neuman Ladislav - Interiery Neuman Český Krumlov (vybavení recepce v přízemí).
*
Většina odborných zaměstnanců musela být po dobu několika týdnů umístěna na provizorním
pracovišti v přízemí a suterénu. I ve velmi ztíţených podmínkách vykonávali svoji odbornou
práci, poskytovali badatelské sluţby a připravovali výstavy. V úzké koordinaci s dodavatelem
stavby prováděli přesuny materiálu, výstavního a ostatního mobiliáře i sbírkových předmětů.
Před zahájením prací v prvním poschodí bylo nutné zrušit etnografickou část expozice a
výstavu restaurovaných předmětů a exponáty umístit do provizorního zabezpečeného úloţiště.
Před přechodem řemeslníků do přízemí bylo nutné vystěhovat nábytek z přednáškového sálu,
objemný fundus výstavních panelů a rozebrané vitríny. K vyřešení této situace nám velmi
pomohl vstřícný přístup paní Mgr. Věry Maškové, ředitelky Státního okresního archivu v
Českém Krumlově na Plešivci, která nám nabídla krátkodobou moţnost uskladnění. Zároveň
umoţnila vytvoření náhradního pracoviště pro přípravu výstavy Příběh města Český
Krumlov.
Pracovní nasazení většiny zaměstnanců muzea, pochopení a pomoc ze strany partnerů muzea,
seriózní a zodpovědný přístup zhotovitele 1. etapy rekonstrukce a řady dalších dodavatelů,
poctivá práce technického dozoru investora i externího managementu spolu s významnou a
nezastupitelnou rolí zástupců zřizovatele z odboru kultury a památkové péče, odboru
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic a odboru evropských
záleţitostí - to vše přispělo k tomu, ţe 31. 12. 2009 bylo muzeum připraveno k zahájení
technických prací na instalaci nového výstavního programu a přechodu k běţnému provozu.
/PJ/
Příloha 2
Návštěvnost Regionálního muzea v Českém Krumlově v roce 2009
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)** součet návštěvnosti expozic a výstav v RM, Horní 152 v Českém Krumlově, návštěvnosti
expozic a výstav v pobočce v Horní Plané a návštěvnosti reprízovaných výstav mimo objekty
muzea
)*** osm repríz putovní výstavy Zachráněné dědictví
Zpracoval: Mgr. Petr Jelínek

Příloha 3
Podrobnější údaje k hospodaření Regionálního muzea v Českém Krumlově za rok 2009
Výnosy organizace

7 973 tis. Kč

Z toho: příspěvek zřizovatele na provoz

6 961 tis. Kč

neinvestiční podíl ROP

35 tis. Kč

vlastní tržby organizace

481 tis. Kč

z toho: vstupné

172 tis. Kč

archeolog

117 tis. Kč

prodej zboţí

162 tis. Kč

další výnosy
úroky

65 tis. Kč

zaúčtování fondů

309 tis. Kč

jiné výnosy

122 tis. Kč

Náklady organizace

celkem:

7 973 tis. Kč

Z toho:
501 spotřeba materiálu

512 tis. Kč

502 spotřeba energií

586 tis. Kč

504 náklad na zboţí

113 tis. Kč

511 opravy a udrţování

705 tis. Kč

512 cestovné

44 tis. Kč

513 reprefond

1 tis. Kč

518 sluţby
521 mzdy
521 ostatní osobní náklady
524-8 zák. soc. náklady
551 odpisy inv.
bankovní poplatky

578 tis. Kč
3 664 tis. Kč
115 tis. Kč
1 379 tis. Kč
259 tis. Kč
15 tis. Kč

silniční daň

2 tis. Kč

Průměrný evidenční počet zaměstnanců činil 15, průměrná měsíční mzda 20 355 Kč.
Zásoby materiálu k 31. 12. 2009 byly v hodnotě 6 048 Kč. Zásoba zboţí k 31. 12. 2009 byla
v hodnotě 159 812 Kč. Hodnota drobného hmotného majetku činila k 31. 12. 2009
2 427 971,41 Kč.
V roce 2009 bylo vyčleněno z provozních prostředků organizace na opravy a údrţbu majetku
celkem 705 tis. Kč. Z toho na opravy sbírkových předmětů 126 tis. a opravy budovy 562 tis.
Kč a strojů a zařízení 17 tis. Kč.
Finanční a peněţní fondy organizace byly k 31. 12. 2009 plně kryty finančními prostředky na
účtech organizace v celkové výši 4 656 tis. Kč. Organizace neměla k 31. 12. 2009 ţádné
pohledávky a těsně před lhůtou splatnosti měla závazky ve výši 230 018,27 Kč. Po celý rok

řádně odváděla finanční prostředky zdravotním pojišťovnám, OSSZ a Finančnímu úřadu.
K porušení rozpočtové kázně ani k udělení pokut a sankcí nedošlo.
V roce 2009 došlo k doposud nejrozsáhlejší investiční činnosti.
Celková účetní hodnota dlouhodobého majetku výrazně vzrostla. Přehled dává následující
tabulka:
účetní hodnota k 31. 12. 2009 účetní hodnota k 31. 12. 2008

Majetek
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
Pozemek

17 460 285,65 Kč

10 526 967,10 Kč

2 021 929,30 Kč

1 076 978,90 Kč

523 500,00 Kč

523 500,00 Kč
Podklady zpracoval: Karel Linhart

Příloha 4
Přehled restaurovaných sbírkových předmětů za rok 2009
Podsbírky Hz, Ř a VU
Inv. č.

Název

Druh

Lokalita

Zpracovala: Mgr. Alice Glaserová

Příloha 5
Informace o hlavních archeologických akcích v roce 2009
Archeologickým úsekem Regionálního muzea bylo provedeno v roce 2009 celkem 15
samostatných záchranných archeologických výzkumů, prováděných vesměs formou dohledu
během stavebních prací.
Naše pracoviště se také podílelo na dvou etapách výzkumu vyvolaného prohrábkou koryta
Vltavy a úpravou břehů v centru města Český Krumlov. Garantem tohoto záchranného
archeologického výzkumu je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. V rámci této akce,
která pokračuje třetí etapou i v roce 2010, byl prováděn systematický průzkum těţeného
materiálu, při kterém bylo získáno přes 1 000 artefaktů, dokumentujících hmotnou kulturu
města od středověku aţ do dvacátého století.
Výjimečným nálezem je soubor 22 kusů raně barokních kniţních kování, 60 exemplářů
robotních známek, renesanční pečetní prsten, kadlub na výrobu kamnových kachlů či kolekce
mincí zahrnující pozdně středověké raţby i jednu minci z doby římské.
Archeologické nálezy z tohoto výzkumu jsou průběţně konzervovány a restaurovány. Poprvé
budou veřejnosti představeny na výstavě „Příběh města Český Krumlov“ v červnu 2010.
Zpracoval: Jan Račák

