
Výroční zpráva 

Regionálního muzea v Českém Krumlově 

za rok 2008 

(Zpracováno dle Ročního výkazu o muzeu Kult (MK) 14 – 01.) 

 

Rok 2008 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově lze charakterizovat zejména 

následujícími významnými událostmi: 

1. Generální oprava střechy na historickém objektu muzea v českokrumlovské Horní 

ulici, která proběhla v roce 2007, byla zakončena na jaře 2008 dvojnásobným 

ochranným nátěrem šindelové krytiny. 

2. Po vyhlášení Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP) 

se organizace v součinnosti se zřizovatelem přihlásila do 3. výzvy programu 

s projektem „Rekonstrukce budovy Regionálního muzea v Českém Krumlově“, který 

byl v první polovině listopadu 2008 schválen k realizaci. Finanční objem projektu 

činí 14 milionů Kč a realizační období je vymezeno roky 2008 aţ 2011. 

3. Hospodaření organizace skončilo v roce 2008 s mírným přebytkem, Přestoţe příjmy 

ze vstupného byly negativně ovlivněny technickou přestávkou na podzim, procento 

soběstačnosti bylo poměrně vysoké: 12,07 %. 

4. Stejně jako v roce 2007 úspěšně pokračovala digitalizace sbírkové evidence - 

v programu BACH bylo na konci roku 2008 zapsáno cca 70 %  katalogizačních 

záznamů. 

5. Muzeum se významnou měrou podílelo na Roku Karla Klostermanna. Samostatně 

připravilo premiérovou výstavu „Karel Klostermann a literární Šumava na přelomu 

19. a 20. století“ v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané a spolupracovalo na 

největším  společném česko – rakouském výstavním projektu „Šumava Karla 

Klostermana  - Příběh šumavské podmalby“ v Jihočeském muzeu v Českých 

Budějovicích. 

6. I nadále se udrţela dobrá úroveň spolupráce se školami v Českém Krumlově i 

v jiných místech regionu. Významným výsledkem bylo uspořádání tří výstav 

školních projektů: „Krajina za školou“ (ZŠ Frymburk), „Výuka Šumavou“ 

(Gymnázium Český Krumlov) a „Hornoplánsko v obrazech“ (ZŠ Horní Planá). 

7. Muzeum i pobočka opět úspěšně obohatily nabídku kulturních programů v Českém 

Krumlově (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růţe, Svatováclavské slavnosti, 

Českokrumlovský advent) i v Horní Plané (Dny evropského dědictví, Adventní 

jarmark). 

8. I nadále se dařilo rozšiřovat  prezentační činnost mimo  sídlo muzea. Uspořádali jsme 

nebo se podíleli na pořádání repríz výstav „Adalbert Stifter – malíř a kreslíř“ a 

„Zachráněné dědictví“ v tuzemsku i zahraničí. 

 

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 organizace je jejím správcem. 

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 SOkA Český Krumlov, Plešivec 

228. Nemovitost je majetkem ČR ve správě Státního oblastního archivu Třeboň a 

prostory jsou vyuţívány na základě smlouvy o výpůjčce. 

 

RM provozuje 2 stálé víceoborové expozice: 

1. Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století. - Základní 

expozice muzea v Českém Krumlově s dílčími celky řazenými v chronologické 

posloupnosti v šesti expozičních prostorách: Osídlení od pravěku do 9. století n. l., 

Středověká kolonizace, Město Český Krumlov od konce středověku do 19. století, 

Umělecko – historické památky z regionu, Barokní „jezuitská“ lékárna, Venkovské 

osídlení (národopis) a způsoby obţivy obyvatel Českokrumlovska, počátky 

spolkového ţivota a turistiky v 19. století. Poslední dílčí reinstalace v expozici byly 

provedeny v roce 2005. V letech 2006 – 2007 byla provedena autorská repase 

největšího exponátu – keramického modelu města v měřítku 1 : 200. Expozice je 

kompletně trojjazyčná (Č, A, N). 

2. Adalbert Stifter a rodný kraj – Adalbert Stifter und seine Heimat. - Dvojjazyčná 

expozice (Č, N) v pobočce – Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané. Celková 

reinstalace byla provedena v roce 2005. 

 

RM disponuje celkem 994 m
2 

vlastní výstavní plochy, z toho 760 m
2 

 v Českém Krumlově. 

 

II. 

Výkony muzea 

Muzeum uspořádalo v  roce 2008 celkem 21 výstav, z toho 17 základních a 4 putovní. 

Vlastní sbírky byly vyuţity v 7 výstavách, z toho 3 jsme vyvezli do zahraničí. Převzali jsme 1 

výstavu z tuzemska a 1 výstavu ze zahraničí.  

Tématické dělení výstav: architektura – 3, malba – 1, fotografie – 4, víceoborové výstavy 

jiné – 11, jiné jednooborové výstavy – 2. 

Přehled výstav: 

1. Nebeští kavalérové – výstava z muzejní sbírky a zápůjček z ČR a Rakouska, světci 

uctívaní na Šumavě. 

2. Od sv. Ondřeje do Tří králů – zvykoslovné kalendarium. 

3. Obnovená krása – výběr restaurovaných obrazů, plastik, podmaleb na skle, 

historických zbraní, kování a zámků ze sbírky muzea, dlouhodobá obměňovaná 

výstava. 

http://www.justice.cz/
http://new.muzeum.ckrumlov.cz/


4. Šumavské obrázky z Fotoateliéru Seidel – Továrna BOHEMIA WERKE 

v Kašperských Horách – první společný výstavní projekt se vznikajícím Muzeem 

Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, dokumentace výroby hraček, dětských vozítek 

a sportovního náčiní na Šumavě v první polovině 20. století. 

5. Pozadí / Dahinter / Behind – výstava fotografií studentů Umělecké univerzity v Linci 

(Horní Rakousko) s tématikou Českého Krumlova. 

6. Krajina za školou  / Frymburské proměny – výsledek účasti ţáků Základní školy 

Frymburk v projektu občanského sdruţení Antikomplex. Doplněno výstavkou 50 let 

od napuštění Lipenského přehradního jezera. 

7. Výuka Šumavou – prezentace školního projektu Gymnázia Český Krumlov. 

8. Lidový textil – výstava z muzejní národopisné podsbírky. 

9. Karel Hrubeš / Obrazy – výstava prací českokrumlovského akademického malíře a 

restaurátora. 

10. Euro Indians – výstava o ţivotě původních obyvatel Severní Ameriky připravená ve 

spolupráci s českými euroindiány. 

11. Historické mapy / Čechy – premiérová výstava mapového souboru bohemik ze 16. – 

19. století. 

12. Panenky, medvídci, betlémy – vánoční výstava. 

13. Karel Klostermann a literární Šumava na přelomu 19. a 20. století – premiérová 

výstava podpořená Česko – německým  fondem budoucnosti a Jihočeským krajem. 

14. Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti, dlouhodobá výstava v Horní Plané 

15. Stifterův park v Horní Plané – dlouhodobá výstava ve spolupráci se Spolkem pro 

znovuobnovení Stifterova parku 

16. Most mezi lidmi – Zvonková / Glöckelberg, dlouhodobá výstava v H. Plané 
17. Hornoplánsko v obrazech (Horní Planá včera a dnes) – školní projekt Základní školy 

Horní Planá 
18. – 20. Zachráněné dědictví. Opravené památky v šumavském pohraničí. – výstava 

připravená ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava - reprízy v Mnichově, 

Bamberku (SRN) a v Centru A. Stiftera v Horní Plané. 

21. Adalbert Stifter – malíř, kreslíř – repríza výstavy v Blatné. 

  

Do expozic a výstav přišlo celkem 17 390 návštěvníků, z toho v Českém Krumlově   

11 422 osob a v Horní Plané  5 498 osob). Do návštěvnosti jsou zahrnuty pouze dvě reprízy 

výstav mimo muzeum, u dalších dvou nebyla návštěvnost sledována. Z celkového počtu bylo 

1 859 návštěvníků ve školních výpravách a  2 135 osob v jiných hromadných výpravách 

včetně rodin. 

Za plné vstupné přišlo 6 177 návštěvníků, za sníţené vstupné 4 933, za rodinné vstupné   

1 048 a neplatících návštěvníků bylo 5 232. 

 

    V roce 2008 bylo v muzeu 9 dnů bezplatného vstupu:  

            Kouzelný Krumlov – Májový podvečer otevřených muzeí a galerií 1. 5. 

            Dny otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí v RM i v pobočce 17. - 18. 5. 

            Den dětí v muzeu – dílna k výstavě Euro Indians 1. 6. 

            Dny EHD ( v pobočce) 13. - 14. 9. 

            Svatováclavská muzejní noc  (RM) 27. 9. 

            Den otevřených srdcí – Malý cestovatel aneb z Čech aţ do Nového světa (RM) 28. 9. 

            Zahájení adventu v Horní Plané 29. 11.  

 

Hlavní objekt muzea v Českém Krumlově byl v měsících říjnu a listopadu uzavřen pro 

veřejnost částečně z důvodu ztíţené přístupnosti v době výměny plynovodu a zádlaţby 



v Horní ulici, zejména však z důvodu přípravy na rekonstrukci elektroinstalace, která měla 

být zahájena v průběhu října aţ listopadu. Vzhledem k posunu termínu této stavební akce 

však bylo muzeum v prosinci znovu otevřeno s operativně připraveným adventním 

programem.   

Muzeum bylo pořadatelem a spolupořadatelem  86 kulturně výchovných akcí. 

Z tohoto počtu bylo 45 akcí pro děti a mládeţ, dále 2 akce pro seniory, 1 akce pro 

handicapované návštěvníky. Ostatní akce byly určeny široké veřejnosti.  

Počet přednášek, besed a poznávacích vycházek činil 65 akcí s celkovým počtem 1 980 

účastníků, z toho 1 121 dětí a mládeţe.  Orientovány byly na tato hlavní témata: 

Archeologicvké výzkumy v Českém Krumlově, Jak vznikalo město, Historie osídlení regionu, 

Lipenská přehrada – zatopený svět, Historické mapy Čech (ke stejnojmenné výstavě 

s praktickými ukázkami starých topografických technik), Adalbert Stifter, Lidové zvyky, 

Lidový textil, Osudové osmičky – rok 1938 (s multimediální prezentací), Jak se kdysi svítilo, 

Ţivot severoamerických Indiánů (k výstavě Euro Indians), Nejstarší osídlení regionu (s 

vyuţitím muzejních pracovních listů pro školy), Český Krumlov a jeho památky - městská 

památková rezervace a její model, Český Krumlov – město ve kterém ţiji (s vyuţitím 

muzejních pracovních listů pro školy) atd.  

Z ostatních akcí se konalo  7  vernisáţí  pro 863 úč., 2 koncerty  pro 117 úč. a 12  jiných 

akcí pro 4 178 úč. (Kouzelný Krumlov – podvečer otevřených muzeí 1. 5., Mezinárodní den 

muzeí v muzeu a pobočce, programy při dnech otevřených dveří, Festival muzejních nocí, 

zapojení do celoměstských akcí Kouzelný Krumlov, Dny EHD v Horní Plané  – ukázky 

tradičních řemesel, Svatováclavské slavnosti - Svatováclavský podvečerník, Svatováclavská 

noc muzeí,  Den otevřených srdcí – Malý cestovatel aneb z Čech aţ do Nového světa , II. 

Adventní jarmark s doprovodným programem v pobočce, Českokrumlovský advent – 

Adventní dílna v muzeu).   

Celková návštěvnost kulturně výchovných akcí činila  6 275 osob. 

RM vydalo tiskem Ročenku za rok 2007 (ISBN 978-80-254-1881-9) v nákladu 300 ks. 

Textová část byla rozdělena na výroční zprávu a články odborných pracovníků. Kromě 

černobílých vyobrazení obsahovala rozsáhlou  barevnou obrazovou přílohu.  

K výstavě v Horní Plané byla vzhledem k plánovanému prodlouţení do další výstavní 

sezóny vydána reedice doprovodné publikace „Karel Klostermann. Vlastní ţivotopis“. 

Kromě toho jsme byli vydavateli muzejního bulletinu M-Měsíčník (registrační značka MK 

ČR E 11573). Vyšlo celkem 10 čísel (2x jako dvojčíslo) v celkovém nákladu cca 4.000 

výtisků.  

Počítačové připojení na Internet nebylo v muzeu ani v pobočce přístupné veřejnosti. 
 

III. 

Zaměstnanci, hospodaření 

V roce 2007 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, archeolog Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. (zkrácený 

pracovní úvazek – v 1. pololetí), etnoloţka, kurátorka sbírek a správce CES Mgr. Alice 

Glaserová, muzejní pedagoţka, pracovnice KVČ a dokumentátorka v kumulované funkci 

s provozní pokladní Bc. Miloslava Caisová, technik - dokumentátor archeologického 

pracoviště Jan Račák a konzervátor archeologického pracoviště (s kumulovanými provozními 

funkcemi mimo sezónu) 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 pokladně Jana Linhová a Jaroslav Šlapák, sezónní provozní 

zaměstnanci Petr Votřel, Petra Gubaniová a Karolína Caisová a v hornoplánské pobočce 

vykonávali sezónní práce Anna Marie Svobodová, Jitka Zabilková a Martin Bürger. Úklid 

muzea prováděla Dana Nagyová. Další provozní práce zajišťovali externí pracovníci: 

údrţbářem byl Josef Hammerlindl, plynovou kotelnu obsluhoval Václav Domin a o správu 

počítačů ekonomického úseku se staral Daniel Čejka. 

V případě potřeby byli pomocní archeologičtí dělníci zprostředkováni agenturou. 

Vlastní výnosy organizace činily 1 134 085,- Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti 567 286,- 

Kč (z toho vstupné 432 765,- Kč). 

Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu Jihočeského kraje činily 6 725 000,- Kč, z toho 

byly jednorázové dotace v úhrnné výši 5 000,- Kč (záštita člena Rady Jihočeského kraje 

s finančním příspěvkem nad výstavou k výročí Karla Klostermanna) . 

Organizace hospodařila s mírně přebytkovým provozním rozpočtem ve výši 7 859 085,- 

Kč na straně příjmů  a 7 814 906,- Kč na straně výdajů. Zlepšený výsledek hospodaření byl 

navrţen k převodu do rezervního fondu organizace. 

Z provozních nákladů činily osobní náklady 5 116 071,- Kč (z toho mzdové náklady   

3 687 067,- Kč). Stav rozpočtu umoţnil přiměřené financování základní muzejní činnosti 

v oblasti péče o sbírky, a to v celkové výši 289 700,- Kč (z toho: náklady na nákup 

sbírkových předmětů činily 61 700,- Kč a náklady na opravy a udrţování sbírkového fondu 

dosáhly  výše 228 000,- Kč).  

Bliţší údaje o hospodaření jsou uvedeny v příloze 2. 

 

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. 2007 činil počet knihovních jednotek 5 357 evidenčních čísel, z  toho bylo 1 726 

evidenčních čísel sbírkové knihovny. Roční přírůstek byl 13 evid. čísel, z  toho 7 

přírůstkových čísel  sbírkové knihovny. Knihovna měla 11 registrovaných uţivatelů, počet 

výpůjček činil 133 poloţek, zejména pro badatele, příruční knihovny odborných pracovníků a 

jako exponáty v expozicích a výstavách. Výdaje na kniţní fond činily 12 118,- Kč. 

 

V. 

Objekty prohlášené za nemovitou kulturní památku 

Sídlem muzea je budova č. 152, Horní ulice, Český Krumlov, zapsaná v seznamu 

památkových objektů pod číslem rejstříku 34023 / 3 – 963, majetek Jihočeského kraje se 

sídlem v Českých Budějovicích. Tento objekt má  760 m
2 

plochy přístupné veřejnosti. Jedná 

se o expoziční a výstavní sály, chodby vyuţívané k výstavám a víceúčelový sál. 

Pobočka muzea – Památník Adalberta Stiftera je na adrese: Palackého ulice č. 21, Horní 

Planá. Dům je zapsaný v seznamu památkových objektů pod číslem rejstříku 25810 / 3 – 1264 

a je majetkem Města Horní Planá. V tomto objektu je 310 m
2 

plochy přístupné veřejnosti – 

expoziční místnosti v přízemí včetně prostor přístupných badatelům, výstavní prostory 

v podkroví a v atriu a vnitřní komunikační prostory pro návštěvníky. 

 

VI. 

Možnost elektronické rezervace (hromadné vstupy aj.) 

Ve spolupráci se správcem elektronického Oficiálního informačního systému (OIS) byla 

programová nabídka muzea převedena na adresu www.ckrumlov.info/docs/cz/atr2.xml. Její 

součástí je on - line formulář, který však nebyl  v průběhu roku 2008 vyuţíván. 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr2.xml


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  1 % 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 2008 splněn v souladu s potřebami zřizovatele v průběhu 1. pololetí.. 

K 31. 12. 2008 činil počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů 21 148. 

Pokračovala digitalizace sbírkové evidence a na konci roku bylo jiţ zpracováno 13 955 

evidenčních záznamů 2. stupně v základní podobě, t. j. přepisem stávajících katalogizačních 

karet. Kromě toho bylo pořízeno 1 260 digitálních snímků základní dokumentace sbírkových 

předmětů v podsbírkách historických zbraní a národopisu a digitalizováno cca 900 diapozitivů 

archeologické dokumentace. 

Za sledovaný rok bylo zapsáno 101 přírůstkových čísel. Z toho bylo 7  př. č., tj. 7 ks 

sbírkové knihovny.  

V roce 2008 nebyl ze sbírky vyřazen ţádný předmět. 

Zapůjčili jsme jiným muzeím a dalším organizátorům výstav celkem 182 evidenčních čísel 

sbírkových předmětů. 

Do výstav v našem muzeu jsme si od jiných zařízení vypůjčili 1 200 exponátů. 

Inventarizováno bylo 1 576 evidenčních čísel v podsbírkách U – VU (výtvarné umění 

v rozsahu 1 491 evidenčních čísel), Ve (vexilologie v rozsahu 15 evidenčních čísel) a M 

(mapy v rozsahu 70 evidenčních čísel). 

Bylo restaurováno 16 sbírkových předmětů – podmalby na skle, plastiky a obrazy (viz 

příloha 4). 

Podíleli jsme se na další etapě zpracování vědecko-výzkumného úkolu Dokumentace 

vesnických sídel v ČR, území okresu Český Krumlov. Garantem úkolu byl externí 

spolupracovník PhDr. L. Procházka,CSc. 

I nadále probíhala souběţná výzkumná, dokumentační a studijní činnost zaměřená na 

osobnost Adalberta Stiftera, V. etapa, garant Mgr. I. Slavík. 

Počet badatelských návštěv v muzeu činil 168 badatelů s osobní návštěvou, 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 

747 evidenčních čísel studijních obrazových a textových materiálů se vztahem k Horní Plané 

a osobnosti Adalberta Stiftera. 

V expozici a výstavách bylo uskutečněno 10 fotografování pro publikační a badatelské 

účely a 3 televizní natáčení  (TV GIMI, Agentura FOVIA, Česká televize). 
 

Z podkladů odborných zaměstnanců a ekonomického úseku RM zpracoval: 

 

Mgr. Petr Jelínek, 

ředitel RM v Českém Krumlově 

 

 

 

mailto:muzeumckrumlov@tiscali.cz
mailto:stifter@horniplana.cz


Příloha 1 

Návštěvnost Regionálního muzea v Českém Krumlově v roce 2008 

                                                                                              

Rok 

N á v š t ě v n o s t  
Návštěvnost expozic  

a výstav dle míst 

celkem)* 

z toho 

exp. a 

výstavy 

)** 

akce  

)*** 
badatelé 

uživatelé 

knihovny 

RM Horní 

152 

Český 

Krumlov 

Horní 

Planá 

Reprízy 

mimo  

muzeum 

)**** 

2008 23 844 17 390 6 275 168 11 11 422 5 498  470 

 

)* součet návštěvnosti expozic a výstav, návštěvnosti akcí, počtu badatelů a počtu uţivatelů knihovny 

)** 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 

)*** akce pro veřejnost  + odborné semináře konané v muzeu 

)**** u dvou ze čtyř repríz nebyla návštěvnost sledována 

Zpracoval: Mgr. Petr Jelínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

Podrobnější údaje k hospodaření  Regionálního muzea v Českém Krumlově za  rok 2008 

Vlastní příjmy organizace                                              1 134  tis. Kč 

z toho:  vstupné   433 tis. Kč 

  archeolog   63 tis. Kč 

  prodej zboţí   207 tis. Kč 

  ostatní HČ   35 tis. Kč 

  jiné výnosy   1 tis. Kč 

  úroky    60 tis. Kč 

                       zaúčtování fondů 323 tis. Kč 

Výnosy (příjmy) celkem 7 859 tis. Kč 

 

Náklady organizace           celkem:                    7 815 tis. Kč 

                                             z toho: 

501 spotřeba materiálu                  247 tis. Kč 

502 spotřeba energií                                                                      559 tis. Kč  

504 náklad na zboţí      147 tis. Kč 

511 opravy a udrţování     589 tis. Kč 

512 cestovné        43 tis. Kč 

513 reprefond         6 tis. Kč 

518 sluţby       837 tis. Kč 

521 mzdy                                              3 562 tis. Kč 

521 ostatní osobní náklady      125 tis. Kč                        

524-8 zák. soc. náklady              1 429 tis. Kč 

551 odpisy inv.     259 tis. Kč 

bankovní poplatky                                   12 tis. Kč  

Průměrný evidenční  počet zaměstnanců činil  15, průměrná měsíční mzda 19 789 Kč. Zásoby 

materiálu k 31.12. 2008 byly v hodnotě 6 048 Kč. Zásoba zboţí k 31.12. 2008  byla v hodnotě 

168 325 Kč. Hodnota drobného hmotného majetku činila k 31. 12. 2008 2 308 578,41 Kč. 

V roce 2008 bylo vyčleněno z provozních prostředků organizace na opravy a údrţbu majetku 

celkem 584 tis. Kč. Z toho na opravy sbírkových předmětů 228 tis. a opravy budovy 339 tis. 

Kč a strojů a zařízení 22 tis. Kč. Finanční a peněţní fondy organizace byly k 31.12. 2008  

plně kryty finančními prostředky na účtech organizace v celkové výši 2 468 tis. Kč.    

Organizace neměla k 31. 12. 2008 ţádné pohledávky a těsně před lhůtou splatnosti měla 

závazky ve výši 10 918,77 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. 

               Zpracoval: Karel Linhart 

 



Příloha 3 
 

Přehled archeologických výzkumů realizovaných v roce 2008 

 

 

Datum Lokalizace 

Forma 

archeol. 

výzkumu 

Shrnutí výsledků 

21.1. 

Vnitřní Město - roh 

Soukenické a Panenské 

- čp. 37, sniţování 

podlah 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

29.1. 
ČK - Linecká 53 a 266, 

zastavění proluky mezi 

domy 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Dva výkopy hloubky 1,5 metru 

odhalily předzáklad domu čp. 266. Jeden při 

příchodu zalit betonem. 

7.2., 20.2. Holubov – stavba haly 
archeologický 

dohled 

Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

Pouze na jednom profilu se podařilo zachytit 

zbytky původního cihlového kanálu a v jednom 

z výkopů kamennou destrukci. 

8.2.,13.2., 

21.2.,27.2., 

5.3., 13.3., 

21.3., 7.4.   

Plešovice – náves, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled  

Pozitivní byl pouze nález před čp. 9, kde se 

podařilo objevit zlomky novověké keramiky. Před 

čp. 15 se potom podařilo zdokumentovat zbytky 

kamenného dláţdění vedoucího do dvora. 

1.2., 13.2., 

21.2., 27.2.  

Velešín – ulice Na 

Vrších, pokládka NN 

archeologický 

dohled  
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

22.2.  
Hůrka – chatová 

oblast, pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

3.3., 4.3.  
ČK – Městský park, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled  

Zde se podařilo na severním, západním a 

východním profilu zachytit pozůstatek novověkého 

trativodu zděného na maltu. 

4.3., 5.3., 

10.3., 

11.3., 

12.3., 7.4., 

15.4., 

28.4., 7.5., 

20.5., 22.5.    

ČK, sídliště Mír – 

pokládka VN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

11.3. Vyšší Brod – čp. 111, 

novostavba 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

14.3. 

Přední Výtoň – 

GARNI HOTEL, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

4.4.  

ČK – Jelení zahrada – 

rekonstrukce 

plynovodu 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

4.4., 7.4., 

16.4., 17.4.  

ČK – Horní brána, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 

Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

Z objektů byly zachyceny jen staré inţenýrské sítě. 



11.4., 18.4. 
Vyšší Brod – náměstí, 

stavba truhlárny 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

11.4. Větrník – chatová 

oblast, pokládka NN 

archeolo

gický 

dohled 

Negativní zjištění - zachycena pouze hnědá lesní 

půda 

15.4.  
ČK – rekonstrukce 

kašny na náměstí 

archeolo

gický 

dohled 

Neohlášená akce. Na profilu vykopané šachty 

zachyceny zbytky valounové dlaţby a kamenný 

trativod. 

18.4. Vyšší Brod - trţnice 
archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

22.4., 

28.4., 5.5., 

15.5., 

20.5., 22.5   

ČK – Plešivec/ 

zahrádky, pokládka 

NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

28.4. 

ČK – Linecká čp. 44 a 

266, pokládka 

datového kabele 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

29.4., 

21.5. 

Třísov – 

oppidum 

kontrola 

lokality 

Sledována rekonstrukce polní cesty před oppidem. 

V prostoru kříţení cest před akropolí zachyceny ve 

strţené ornici keramické zlomky laténské. 

5.5. 
ČK – Rooseveltova, 

novostavba 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Na profilu patrné zbytky staršího 

zdiva. 

15.5.  
Holubov – stavba haly 

II.etapa 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

16.5. Svatonina Lhota, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

23.5.  Opalice – hradiště 
prospekce 

lokality 

Spolupráce s kolegy z JčM v Českých 

Budějovicích. 

19.5., 

29.5., 12.6. 

Kovářov – chatová 

oblast, pokládka NN 

archeologický 

dohled 

Negativní zjištění - zachycena pouze hnědá lesní 

půda. Místy se podařilo zachytit zbytky dřevěných 

kuláčů ohraničující původní cestu. 

květen  

ČK -ulice Za Plevnem, 

areál SMS Elektro, 

novostavba 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

5.6.  
ČK – Vyšný, pokládka 

NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

10.6. Třísov – oppidum 
prospekce 

lokality 

Spolupráce s kolegy z JČM v Český Budějovicích 

a NPÚ v Českých Budějovicích. 

24.6.  
ČK – Plešivec, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

25.6., 

27.6., 1.7., 

7.7., 11.7. 

ČK – Horní Brána, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled  

U Pinskrova dvora byla zdokumentována zaniklá 

komunikace(u parcely číslo 1573/2), dosahující 

šíře 6 metrů, která byla zanesena hlinitým 

materiálem. Podél komunikace směrem 

k Pinskrovu dvoru se podařilo zachytit i zbytek 

kamenné zídky běţící podél komunikace. 



1.7. 

ČK - ulice Kaplická, 

parcela č. 488/32, 

zemní práce 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

4.7.,7.7.,8.

7. , 23.10. 

ČK, náměstí – 

rekonstrukce kašny 

archeologický 

výzkum, 

archeologický 

dohled 

Byla poloţena 1 sonda v severozápadním rohu 

kašny. Ostatní liniové výkopy zdokumentovány. 

Otázkou zůstává stáří zachyceného kamenného 

kanálku. Cihlové zděné kanálky souvisejí 

s obdobím těsně po výstavbě kašny kolem 

poloviny 19.století. Ostatní zachycené výkopy lze 

datovat spíše do druhé poloviny 20. století. Ve 

výkopu uprostřed náměstí zachyceny pouze vrstvy 

tvořící komunikaci a zbytek kamenné destrukce 

původní kašny ze 16.století. 

8.7.  
Desky – stavba základ. 

stanice Vodafone 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

17.7., 

18.7., 4.8.  

ČK – Domoradice, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

14.8., 18.8, 

22.8., 25.8. 

ČK –

Plešivec/zahrádky, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 

Zachycená novověká keramika souvisí 

s vyváţením odpadu do tohoto prostoru. 

18.8. Ţaltice, pokládka NN 
archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

19.8., 

29.8., 8.9. 
Horní Dvořiště, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

1.9. Nová Ves u Brloha 
prospekce 

lokality 
Spolupráce s kolegy z JČM v Český Budějovicích. 

1.9. 
ČK - ulice Za tavírnou, 

čp. 238, zemní práce 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

1.9. 
ČK - ulice Na kovárně, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

10.9. 

ČK - ulice 

Rooseveltova, čp. 48, 

zemní práce 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

12.9. 

Horní Planá – 

Jiráskova ulice, 

teplovod 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

16.9. 

ČK - ulice 

Rooseveltova, penzion 

čp. 38, sniţování 

podlah 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

16.9. 
Benešov nad Černou – 

4 RD, pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

4.9., 5.9., 

8.9., 15.9., 

23.9., 

30.9., 

14.10., 

ČK – Horní ulice, 

oprava plynovodu 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 



17.10.,24.1

0. 

22.9. Černé Údolí, pokládka 

NN 

archeologický 

dohled 

Před plošinou hutní haly sklárny Schwarzthal 

zaloţené roku 1838 (a uzavřené roku 1903) se 

podařilo zachytit zbytky zdiva. Z obou stran byly 

zdokumentovány základové vkopy a jednotlivé 

komunikační úrovně. Blíţe ke zdivu bylo nalezeno 

větší mnoţství skloviny. 

 

24.9.-30.9. ČK – kaple sv. Martina 
archeologický 

výzkum 

Byla poloţeny 3 sondy. Ostatní liniové výkopy a 

obnaţené zdivo byly zdokumentovány. Severně od 

kaple byla zachycena zděná hrobka a tři porušené 

hroby. Jiţně od kaple pak pozůstatek drobné 

sakrální stavby – kapličky. Na severní a jiţní části 

zdiva byla zachována klenba krypty. 

Předpokládaná výška krypty je 190 cm. 

2.10., 

14.10., 

24.10. 

Větřní – Němče, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

2.10. Kvítkův Dvůr, 

pokládka drenáţe 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Zdokumentován odkrytý základ 

severní části dvora. 

7.10. 
Plešivec – jiţně od 

zámecké zahrady 

prospekce 

lokality 

Lokalita dlouhodobě narušována činností 

detektorářů. Nezaházené jámy. Vlastní prospekcí 

nalezeny středověké a novověké kovové artefakty. 

7.10. 
ČK – louka jiţně od 

Ptačího hrádku 

prospekce 

lokality 

Lokalita dlouhodobě narušována činností 

detektorářů. Nezaházené jámy. Vlastní prospekcí 

nalezeny středověké a novověké kovové artefakty. 

9.10., 

14.10. 

ČK – Parkán, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

9.10. 
Dluhoště – pole u 

čp. 21 

povrchový 

sběr 
Nalezena vrcholně středověká keramika. 

9.10. 
Dluhoště – pole 

mezi usedlostmi 

povrchový 

sběr 
Nalezena časně novověká keramika. 

9.10. 
Kuří – pole nad 

statkem 

povrchový 

sběr 
Nalezena novověká keramika. 

9.10. 
Luţnice, 

novostavba 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. V jiţní části osady zachycena 

novostavba. V době příchodu jiţ vybetonovány 

základové pasy. Starší usedlost ztrţena. Zachován 

pouze kamenný sklípek. 



10.10. 
Mostky – pole 

severně od obce 

povrchový 

sběr 

 

Nalezena časně novověká keramika. 

 

10.10. Pohorská Ves - kostel 

 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

10.10. 

Dolní Dvořiště – 

náměstí, rekonstrukce 

pomníku 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

10.10. 

ČK- hráz 

Hornobranského 

rybníka, výstavba 

řadových domků 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

14.10. 
ČK - Linecká ulice, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

14.10. 
Mokrá – areál SÚS, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 

Zachyceny dvě zaniklé komunikace. Prvá délky 4 

metrů s asfaltovým povrchem a druhá spíše polní 

cesta délky 3 metrů. Jihovýchodně od areálu patrné 

zbytky zaniklé stavby. 

17.-24.10. ČK – Linecká 53 a 266 
archeologický 

výzkum 

Byly poloţeny dvě sondy v prostoru budoucích 

výtahových šachet. V sondě 1 bylo zachyceno 

torzo zdiva původního jezuitského domu ze 16. 

století. Do 18. století můţeme klást výstavbu 

cihlového kanálu, který porušil starší zdivo. Sonda 

2 odkryla zahloubený objekt datovaný keramickým 

materiálem někam do 18. století. Následně v tomto 

prostoru vzniká zděný domek, který se podařilo 

částečně zachytit.  

20.10. 
Chvalšiny - čp. 99, 

zemní práce 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

30.10. 

ČK - ulice 

Rooseveltova, penzion 

čp. 38  

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

3.11. 
Kaplice – areál firmy 

Aluplast 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

3.11. 
Kaplice nádraţí – areál 

firmy Oknotherm 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění – zachycena 

plošina tvořená vrstvou naváţky. 

7.11.  
Záluţí – náves, výkop 

pro NN 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

19.11. 

Mirkovice – čp.1, 

výkop pro inţenýrské 

sítě 

archeologický 

dohled 

Ve dvoře zachycena pouze vrstva hnědé naváţky 

nasedající na skalní podloţí. Obsahovala časně 

novověkou keramiku. U sýpky dokumentovány 

pozůstatky bývalé stodoly. 

19.11. 
Zubčice – hospoda, 

výkop pro kanalizaci 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 



19.11. 
Zubčice – nová hala u 

ZD 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění – zachycena 

plošina tvořená vrstvou naváţky. 

21.11. 
Třísov – pastviny, nová 

komunikace 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Strţení ornice ve svahu pod 

lesem. 

21.11. 
Srnín – náves, 

novostavba 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Základy pro nový dům 

zasahovaly do hloubky 1 metru. Zachycena časně 

novověká keramika.  

1.12. 

ČK – Českobratrská, 

parcela č. 789/89, 

výkop pro přeloţku 

vodovodu 

archeologický 

dohled 

Ve vrstvě tmavé naváţky zachycena keramika ze 

16. a 17. století. 

1.12. 

ČK – Českobratrská, 

parcela č. 789/88, 

výstavba chatky 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

3.12. 
Kvítkův Dvůr, 

pokládka kanalizace 

archeologický 

dohled 

Zachycen kamenný kanál směřující od severní zdi 

dvora k rybníku. 

16.12. 
Pernek – náves, 

pokládka NN 

archeologický 

dohled 
Negativní zjištění - zachyceny novodobé vrstvy. 

17.12. 
ČK – Fialková ulice, 

přípojka vody 

archeologický 

dohled 

Neohlášená akce. Negativní zjištění - zachyceny 

novodobé vrstvy. 

         

Zpracoval: Mgr. Eduard Červenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 

 

Přehled restaurovaných sbírkových předmětů za rok 2008 
 

Podsbírky národopisu (N,Nn) a výtvarného umění (VU): 

 

Inv.č. Název Druh Lokalita 

N 177  Kristus nesoucí kříţ  podmalba na skle Sandl – Pohoří na Šumavě 

N 217  Srdce Jeţíšovo  podmalba na skle Sandl – Pohoří na Šumavě 

N 218 Srdce Mariino  podmalba na skle Sandl – Pohoří na Šumavě 

N 222  Narození Krista  podmalba na skle Sandl – Pohoří na Šumavě 

N 269  Panna Maria Sedmibolestná  podmalba na skle  Sandl – Pohoří na Šumavě 

N 281 Srdce Mariino  podmalba na skle  Sandl – Pohoří na Šumavě 

N 301  Svatá Trojice podmalba na skle Kvilda 

Nn 938  Svatá Trojice podmalba na skle Sandl – Pohoří na Šumavě 

Nn 947  Madona s Jeţíškem  podmalba na skle Neurčeno 

VU 445 Sv. Alţběta obraz Českokrumlovsko 

VU 448 Sv. Hubert obraz Českokrumlovsko 

VU 642 Sv. František obraz Českokrumlovsko 

VU 658 Sv. Kateřina obraz Českokrumlovsko 

VU 669 Madona obraz Českokrumlovsko 

VU 1225 Sv. Pavel plastika Vyšný 

VU 1258 Pieta plastika Dolní Vltavice 

 

Zpracovala: Mgr. Alice Glaserová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


