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Úvod

Za vznik Táborského muzea, které v průběhu své existence
několikrát změnilo název, se považuje usnesení obecního zastupitelstva
z roku 1878. Bylo ustaveno jako městská instituce, jež od počátku sledovala
sbírkotvornou, dokumentační a prezentační činnost regionálního
charakteru avšak propojovala ji s odborným zájmem o husitství.
Původní návrh jasně formuluje památky „půdy i ducha
táborského“, což nelze v souvislosti s rozvojem husitské tradice ve
2. polovině 19. století chápat jinak než důraz na odkaz české reformace.
Regionální a husitská problematika pak prolíná celou stotřicetiletou historií
tohoto zařízení. V roce 1960 byl v souvislosti s tehdejším názorem na
husitství změněn jeho název na Muzeum husitského revolučního hnutí,
v roce 1978 pak posílen regionální prvek připojením Okresního muzea
Táborska v Soběslavi. Téhož roku se muzeum zapojilo do koordinace
husitologického a částečně medievistického bádání, které stále více ztrácelo
podporu oficiálních míst. Organizovalo řadu husitologických sympozií
a začalo vydávat sborník Husitský Tábor, který záhy zaplnil prázdné místo
vědeckou publikační platformou pro českou husitologii a medievistiku.
V roce 1990 se opět změnil název, tentokrát na Husitské muzeum, což
neznamenalo odklon od husitské revoluce, ale širší chápání této tématiky.
V roce 2001 byla zahájena první etapa budování památníku prezidenta
E. Beneše v Sezimově Ústí, a to rekonstrukcí jeho ložnice a pracovny. Tím
bylo přikročeno k plnění závěti paní Hany Benešové, která ústeckou vilu
i s mobiliářem odkázala právě táborskému muzeu. V roce 2005 bylo
splněno Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2000 k rehabilitaci
památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii a na přístupové cestě
k hrobce manželů Benešových postavena budova a otevřena expozice
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Památníku dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky. Současné Husitské
muzeum v Táboře spravuje rozsáhlý sbírkový fond a vyvíjí činnost
v oblasti společenskovědné i přírodovědné. Vedle regionální činnosti, která
je krom historických oborů doménou Blatského muzea v Soběslavi
(pobočky Husitského muzea) a spočívá v oborech zoologie, botaniky,
geologie a národopisu se v rámci specializované činnosti zaměřuje na
historii husitství, v širokých souvislostech. Dále je to správa Památníku
Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky v Sezimově Ústí. Vzhledem
k mimořádně rozsáhlému archeologickému fondu, zejména z období
vrcholného a pozdního středověku a zároveň současné rozsáhlé výzkumné
činnosti, lze jako třetí specializovanou oblast chápat dějiny středověké
hmotné kultury a každodenního života.
Muzeum je státní příspěvkovou organizací a od 1. ledna 2003
v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
je jeho zřizovatelem Ministerstvo kultury České republiky, které vydalo
zřizovací listinu čj. 3742/2003. Husitské muzeum v Táboře je ve smyslu
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb. způsobilé ke všem právům a povinnostem
v rozsahu stanoveném právními předpisy, s výjimkou těch práv
a povinností, které podle zákona nabývat nemůže.

2.

Sbírkotvorná činnost

2.1

Sbírka HM

Od roku 2002 jsou podsbírky Husitského muzea zapsány do CES
jako „Sbírka Husitského muzea“ pod číslem MTA/002-05-07/1540002.
Během zpracování bylo přistoupeno k určitým modifikacím ve stávajících
podsbírkách v důsledku úprav dle metodického pokynu, převodu do
počítačové evidence a inventarizací.

2.2

Akvizice a evidence

Výchozí stav sbírky Husitského muzea byl k 1. 1. 2008. V 55 podsbírkách bylo evidováno 115 947 inventárních čísel a 430 116 kusů (230 816
kusů náleží středověké archeologii), z toho 229 480 kusů evidováno ve
2. stupni (po provedených inventarizacích a převodu do počítačové
evidence jsou opravovány chybné počty kusů). Počet přírůstkových čísel za
rok 2008 je 175 (1670 kusů). Počet zkatalogizovaných kusů ve
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vykazovaném období je 1712 a jsou pokryty 1 301 inventárními čísly. Stále
stejná situace jako v předchozích letech je u stanovení přesného počtu kusů
v podsbírkách, které nebyly dosud zcela zpracované a nebyla tedy u nich
provedena inventarizace.
Rozpracovanou zůstává hlavně rozsáhlá podsbírka Středověké
archeologie, celkem 230 816 kusů z toho cca 194 343 kusů pouze 1. stupeň,
která pochází z předcházejících let. Zpracovávají se nové, rozsáhlé nálezy
ze současných výzkumů. Bez dalšího archeologa se situace na tomto úseku
nezlepší. Omezení nových výkopových prací by bylo řešením v případě
systematických výzkumů, které je možno na určitou dobu zastavit. Tuto
výzkumnou činnost však muzeum už řadu let neprovádí a veškeré
kapacity směruje na výzkumy předstihové, kde jde z praktického hlediska
o záchranné akce.

2.3

Inventarizace

Ve vykazovaném období byly provedeny inventarizace u podsbírek
Experimentální a Historická Veselí. 3 622 inventárních čísel o 5 101 kusech.
V rámci ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu
dlouholeté pracovnice, došlo v posledním IV. k předávání části podsbírek
nové správkyni depozitáře. Na tuto činnost byly vypracovány předávací
protokoly. Jelikož časové období nebylo dostatečně dlouhé, budou
dokončeny inventarizace během následujícího roku. Jedná se zejména
o rozsáhlou podsbírku Středověké archeologie, čítající bezmála 250 000
kusů.

2.4

Kresebná a fotografická dokumentace

Jak kresebná (dokumentátorka Alena Hladíková), tak fotografická
dokumentace (fotograf Zdeněk Prchlík) se týká zejména archeologických
přírůstků. V roce 2008 kresebně zdokumentováno 208 ks keramiky, kovů
a kachlů (Tábor čp. 13 – dokreslení kachlů), Tábor synagoga (soubor
kachlů), Bechyně – čp. 18 (kachle), Tábor (Holečkovy sady (kachle, kadlub,
výmaz), Dálnice D3-0307 Koberský (kovy), dále dokumentace terénu
táborské jímky, tabulky a Chýnovský zámek (keramika + kachle).
Bylo pořízeno přes 3 000 snímků archeologického materiálu
a archeologických průzkumů. V rámci možností se stále pokračuje
s fotodokumentací sbírkového fondu, zejména nových přírůstků
a konzervovaných sbírkových předmětů.

4

2.5

Dezinfekce

Dezinfekce v přírodovědných sbírkách (plnění dezinfekčního
preparátu) je prováděna 2x ročně vlastními silami a průběžně je sledován
depozitář textilu a prováděna výměna preparátu proti molům.

2.6

Konzervace

František Janda, který dělí svoji aktivitu mezi archeologický výzkum
a konzervaci, zkonzervoval 1115 ks ze soběslavského depotu mincí,
a provedl předkonzervační ošetření kovů z dálnice (55 ks) a depotu
z Bernartic (56 ks měděných žeber).
Martin Kovář, správce SD v Soběslavi, provádí aktuální konzervaci
předmětů napadených červotočem. Zároveň konzervačně připravil pro
reinstalaci expozice „Národopis Blat a Kozácka“ z podsbírky Etnografická
modrotiskové formy (40 ks), podmalby na skle (20 ks), kožené boty
(5 párů), pánský kožený pás (3 ks), flašinety (3 ks), dřevěné hole (4 ks),
nástěnné hodiny (1 ks), dřevěné kříže (2 ks), víko od truhly (1 ks), truhla
malovaná (1 ks), kuchyňské náčiní (5 ks), dřevěné hračky (6 ks), betlémy
(2 ks).

2.7

Restaurování

2.7.1 Vlastními silami
Restaurátorka Helena Drdová, zrestaurovala 3 dřevěné plastiky
z podsbírky Kostelní (K 82, K 144), a podsbírky Obrazy plastiky (79/2008).
V rámci celoroční údržby expozic průběžně opravuje poškozené „volně
přístupné“ exponáty (zejména monumentální sádrové sochy představitelů
české reformace na paláci středověké radnice čp. 1 a v expozici „Husité“
a „Salusův“ model Tábora).

2.7.2 Dodavatelsky
Martin Kovář – mimo rámec své pracovní doby provedl:
- dokončení restaurování kopule z táborské synagogy v rámci daru Nadace
Židovského muzea v Praze ve výši Kč 30 000,- zrestaurování kredencového nástavce VZŽ 2676, který je nedílnou
součástí spodního, již zrestaurovaného dílu inv. č. VZŽ 2675 – Kč 49 800,-
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Miroslav Křížek, ak. mal. a restaurátor dokončil zrestaurování
pozdně gotické dřevěné dvojdesky HV 2 v ceně Kč 118 000,- .
Celkem tedy bylo v roce 2008 za restaurování sbírkových předmětů
zaplaceno Kč 167 000,-.

3.

Expozice a návštěvnost

3.1

Expozice v Táboře

Hlavní muzejní expozice Husité ukazuje názornou formou průběh
české reformace a tzv. druhý život husitství od raného novověku do
současnosti. Přes řadu reinstalací, které pracovníci muzea prováděli od
roku 1972 do počátečních let 21. století, vyžaduje změny zásadního
charakteru, k nimž bylo pracovníkům muzea umožněno přistoupit v roce
2008.
Projekt „Obnova
EHP/Norsko

expozice

Husité“

financovaný

grantem

KFM

Husitské muzeum v Táboře se stalo příjemcem grantu projektu
„Obnova expozice Husité“ (Kancelář finančních mechanismů
EHP/Norsko) ke dni 18. října 2008 (oficiální konec řešení grantu v březnu
2011), který se realizuje v objektu staré táborské radnice, Žižkovo nám.
čp. 1., NKP.
Vedení a organizaci projektu řídí vedoucí pracovního týmu
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., dalšími členy týmu jsou pracovníci muzea
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Ivan Dokoupil a Ing. arch. Martin Kraus
a externě Ing. arch. Monika Krausová a MgA. Jana Bačová. V rámci
administrace a zajištění prací se na projektu od IV. Q. 2008 podílejí další
pracovníci muzea.
Spolufinancování projektu zajišťuje Ministerstvo kultury ČR ve výši
15% rozpočtu, nadto financuje Husitské muzeum v Táboře neuznatelné
náklady projektu, spojené další práce a mzdy pracovníků. Další finanční
podíl a podporu projektu na základě smlouvy o spolupráci a partnerství
zajišťuje město Tábor, vlastník objektu historické radnice. Město Tábor
nadto rozhodlo žádat o další grantovou podporu pro několik dalších
investičních akcí spojených s renovačními pracemi na objektu historické
táborské radnice.
Dozorem stavebních prací byl pověřen Ing. Josef Sova.
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Dne 18. 12. 2008 proběhla v budově matriky čp. 6 v Táboře první
tisková konference k projektu, jíž se zúčastnili členové realizačního týmu
a starostka Tábora Ing. Hana Randová.
V prvním patře staré táborské radnice, která je hlavní expoziční
budovou muzea je umístěna Galerie výtvarného umění, která byla koncem
roku 2008 reinstalována, jelikož obrazy z jednoho sálu, které pocházely
z podsbírky Pozůstalost Hany Benešové, byly vráceny do vily manželů
Benešových v Sezimově Ústí. První dva sály obsahují: Ikonografie města
Tábora v 17. – 20. století, Husitství v českém výtvarném umění 19. století,
třetí sál je věnován uměleckému dílu Františka Bílka a poslední dva sály
pak opět tématu Husitství v českém výtvarném umění 20. století.
V prostorách gotického paláce (horní máshaus gotické budovy) je umístěna
stálá expozice sádrových plastik s husitskou tématikou od významných
autorů 20. století. Všechny exponáty jsou z podsbírek Husitského muzea.
Jedním z nejnavštěvovanějších objektů nejen muzea, ale celého
Tábora je Táborské středověké podzemí přístupné z přízemí budovy
historické radnice. Tzv. „lochy“, známé i z jiných středověkých měst,
dokonce i vesnic, sloužily ve středověku jako skrytý skladový a útočištný
prostor. V Táboře vznikaly podle záznamů z Nejstarší trhové knihy
nejspíše od 30. let 15. století, není však vyloučeno že brzy po založení
husitské pevnosti. Byly vytesány do skalnatého podloží tehdy obvyklým
hornickým způsobem - mlátkem a želízkem. Stopy po těchto nástrojích jsou
na původní skále dobře zachovány. Hornické řemeslo je proto
připomenuto na několika zastaveních.
Expozice Husité, Galerie a Středověké podzemní chodby byly
přístupny celoročně.
Každodennost vrcholného a pozdního středověku na regionálních
příkladech s celostátním významem předvádí expozice Život a práce
středověké společnosti. Je umístěna v Bechyňské bráně, jediné z táborských
bran,která nebyla zbourána. Návštěvník může zhlédnout ukázky hmotné
i duchovní kultury z bohatého archeologického sbírkového fondu
a dlouhodobých výsledků ikonografického bádání a dokumentace.
Expozice ukazuje pomocí trojrozměrných modelů a maket rekonstrukce
obytných i výrobních objektů archeologicky zkoumaných na Táborsku, ale
i oděvu a zbroje středověkého člověka z různých společenských vrstev.
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Objektem Bechyňské brány se vstupuje i do věže zvané Kotnov,
pozůstatku městského hradu patrně zbudovaného spolu s městem
Hradištěm českým králem Přemyslem Otakarem II., která nabízí jednu
z nejkrásnějších vyhlídek na údolí řeky Lužnice a historické centrum
Tábora.
Bechyňská brána a věž Kotnov byla přístupná veřejnosti od května
do září.

3.2

Expozice v Sezimově Ústí

Vila manželů Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí byla
celoročně uzavřena pro rekonstrukci několika přízemních místností do
původního stavu. Jde o halu, jídelnu a salon. Po jednání s Úřadem vlády
ČR byl v průběhu roku zrestaurován původní mobiliář, aby mohl být do
zrestaurovaných prostor na základě výpůjčky od Husitského muzea
umístěn, tak jako v případě pracovny a ložnice prezidenta (od 2001).
Husitské muzeum se dohodlo s Úřadem vlády ČR, že některé výjimečné
sbírkové předměty (gotické kusy nábytku z pozůstalosti Hany Benešové),
které tvoří významnou součást muzejních expozic, nebudou zpětně
instalovány ve vile, neboť jejich absence by sled expozice Život a práce
středověké společnosti a expozice Památníku dr. E. Beneše, prezidenta
republiky vážně narušila. Provoz vily má být zcela v kompetenci Úřadu
vlády ČR.
Expozice Památníku dr. E. Beneše, prezidenta republiky (od 2005)
v Sezimově Ústí seznamuje návštěvníka s politickým i soukromým životem
dr. E. Beneše a jeho manželky Hany. Vzhledem k tomu, že některé kusy
mobiliáře z pozůstalosti Hany Benešové byly v rámci projektu
rekonstrukce vily, přesunuty z památníku na svá původní místa, byla na
počátek roku 2009 naplánována reinstalace expozice. Je doplněna
sbírkovým nábytkem z odkazu Hany Benešové a Památník má vlastní
projekci filmových dokumentů o životě dr. E. Beneše a jeho vztahu
k Sezimovu Ústí.
Veřejnosti je přístupná od května do října. Mimo sezónu bylo
umožněno expozici navštívit na požádání.

3.3

Expozice v Soběslavi

Pobočkou Husitského muzea je Blatské muzeum v Soběslavi a ve
Veselí nad Lužnicí, které mimo historických oborů zajišťuje veškeré
regionální funkce zařízení.
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Ve Smrčkové domě v Soběslavi je stálá expozice Národopis Blat
a Kozácka. Ukazuje na základě pestrého sbírkového materiálu všední
i sváteční život selského prostředí na Táborsku, zejména v národopisně
výrazných blatských vesnicích západně od řeky Lužnice, mezi městy
Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Předvádí návštěvníku hmotnou i duchovní
kulturu, pracovními nástroji počínaje, bohatstvím krojů, či modlitebními
knížkami a instalací tzv. „svatého koutu“ konče. Je dosud nejstarší
neobnovenou expozicí Husitského muzea, jelikož na výraznější reinstalaci
nebyly dosud finanční prostředky. Proto zde mimo sezónu probíhala
částečná reinstalace, prováděná vlastními silami pracovníky muzea.
Tradiční národopisné obyčeje v konfrontaci minulosti s přítomností
a průběh všedních i svátečních dnů klasického období Soběslavských
a Veselských Blat podle jednotlivých ročních období zachycuje
středometrážní dokumentární film Rok na Blatech podle
scénáře
PhDr. Miloše Drdy, CSc. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků
nemohlo být dosud instalováno stálé promítání v expozici. Film je
prodáván na DVD jako suvenýr. Expozice byla přístupná veřejnosti od
května do září.
Základní přírodovědná expozice Příroda Táborska je umístěna
v Rožmberském domě. Vedle geologie Táborska a tradice přírodního
bádání v regionu ukazuje pomocí vycpanin, dioramatických ukázek ze
života hmyzu, herbářových položek a fotografií charakteristiku základních
biotopů Táborska lesa, pole a luk (kulturní step), rašelinišť, vod a jejich
okolí a konečně lidských sídel a zahrad. Závěrečný sál je věnován
chráněným územím Táborska.
Expozice byla přístupná veřejnosti od května do září.

3.4

Expozice ve Veselí nad Lužnicí

Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí nemá tématickou expozici.
Seznamuje návštěvníky s umělecky významnými sbírkovými předměty
muzea v expozici s názvem Z pokladů muzea. Chronologicky jde o období
od pozdní gotiky po 19. století. Vystavovány jsou dřevěné plastiky
a obrazy, historický nábytek, liturgické předměty a roucha, nově
zrestaurovaný cín a historická militaria. Expozice je rozšířena o Pamětní
síň Karla Weise, významného hudebníka a sběratele lidových písní
v jižních Čechách.
Expozice byla přístupná veřejnosti od května do září.
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3.5

Návštěvnost

Expozice a výstavy v roce 2008 navštívilo 79 898 osob (z toho ve
školních výpravách 9 204). 50. ostatních kulturně výchovných akcí se
zúčastnilo 3 692 osob. Celkem tedy přišlo 83 590 návštěvníků.

4.

Výstavy a kulturně vzdělávací akce

V roce 2008 bylo ve výstavních prostorách všech objektů muzea
nainstalováno 24 výstav, z toho 7 ve spolupráci s městem Tábor, 2 putovní,
3 ve spolupráci se školami a zájmovými kroužky mládeže (výtvarnými,
uměleckými, základními, mateřskými) v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí,
Táboře, Bechyni, Českým Krumlovem, 1 z vlastních fotografií muzea,
2 převzaté (ve spolupráci s NM v Praze, JČM v Č. Budějovicích a PF UK
v Praze a Českou filharmonií) a další s výtvarníky a autory vystavovaných
exponátů.
V roce 2008 byla převedena zpět na vlastníka objektu Město Tábor
Galerie A. D. 1551, kterou provozovalo Husitské muzeum. V rámci
zachování spolupráce se zde podílelo na Velikonoční a Vánoční výstavě,
kam zapůjčilo, jako každý rok zejména nábytek, ale i další exponáty,
týkající se dané výstavy.

4.1

Výstavy

4.1.1 Výstavy pořádané v Táboře
(zkratky: A – atrium čp.1, GS – gotický sál středověké radnice
v Táboře, BB – Bechyňská brána v Táboře, AD 1551 – Galerie A. D. 1551
v domě čp 54 v Táboře, RD – Rožmberský dům v Soběslavi, SD – Smrčkův
dům v Soběslavi, WD – Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí)
Místa utrpení, smrti a hrdinství (o. s. Hadasa a Město Tábor)
GS 9. 1. – 28. 2.
Slavné vily Jihočeského kraje + Oceněná města neb Jak uchopit genia loci
v historickém prostředí (Město Tábor)
GS 13. 4. – 18. 5.
Dr. Edvard Beneš – československý diplomat, politik a prezident (Město
Tábor a HM)
GS 4. 9. – 4. 10.
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90. let státnosti – 28. říjen 1918 den vzniku Československa (Město Tábor
a HM)
GS 15. 10. – 7. 11.
Evropa – kolébka vědeckého porodnictví (Město Tábor + HM)
GS 19. 12. – 31. 1.
Fotografie soch a památníků s husitskou tématikou A

celoročně

Ivan Dudáček: Ptáci (fotografie)

VI. – ½ VII.

BB

Jaroslav Chobot: 3 trienále reliéfního objektu (plastiky)
BB

2/2 VII. – VIII.

Ladislav Stehlík: Srdce Jižních Čech (obrazy, kresby, literatura)
BB IX.
Velikonoce (Město Tábor + HM)

AD 1551 IV.

Vánoce (Město Tábor + HM)

AD 1551 XII. – I.

4.1.2 Výstavy pořádané v Soběslavi
Živly – výstava prací členů keramických kroužků DDM Soběslav
RD 1. 4. – 23. 4.
Michal Ranný (1946-1981): kresby, obrázky (21. výstava z cyklu Malá
okénka do velké tvorby)
RD 26. 4.
Jan Holec: Krajinou domova, studie a obrazy z posledních let ( k 75. výročí
narození autora)
RD 30. 4. – 1. 6.
Josef Záruba: Návrat k umbře, mám ji rád…, obrazy a keramika
RD 5. 6. – 6. 7.
Nový Zéland – poslední ráj? – fotografie + drobnější exponáty ekologů
J. Vaňkové a T. Urbana
RD 17. 7. – 30. 9.
Vladislav Mirvald (1921-2003) a Zdeněk Sýkora: obrazy (22. výstava
z cyklu Malá okénka do velké tvorby)
RD 11. 10.
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Moře a život – největší výstava o mořích a mořské fauně, jaká se kdy
konala v jižních Čechách a novodobých dějinách soběslavského muzea se
pro velký úspěch z předchozího roku prodloužila i na další sezónu s tím
rozdílem, že byla nainstalována pouze ve Smrčkově domě.
SD 1. 5. – 30. 9.
Karel Ančerl – 100 let od narození světově proslulého dirigenta
SD 13. 6. – 31. 8.

4.1.3 Výstavy pořádané ve Veselí nad Lužnicí
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Veselí nad Lužnicí - kresby
WD 1. 5. – 30. 5.
Řemeslo má zlaté dno: výstava řemeslných prací studentů SUPŠ
v Soběslavi, Bechyni a Českém Krumlově
WD 5. 6. – 31. 7.
A. Z. Hnízdo (1906-1973) a jeho přírodovědné sbírky (převzatá)
WD 30. 8. – 30. 9.
Svět v trávě – bezobratlí na fotografiích Petra Touska
WD 30. 8. – 30. 9.
4.1.4 Výstavy pořádané mimo objekty muzea
Hlavní výstavní projekt BM roku 2005 – výstava Neznámý svět
drobných savců stále putuje po Čechách. Po prezentacích v Českých
Budějovicích, Voticích, Týnci nad Sázavou, Táboře a Pacově v roce 2006 se
na následující dva roky přesunula do západních Čech – nejprve do Chebu
(přičemž chebské muzeum je od počátku spolupořadatelem výstavy), Plzně
a Mariánských Lázní a v roce 2008 do Sokolova a Nejdku. (Výstava
představuje všech 59 druhů drobných savců – hmyzožravců, hlodavců a netopýrů
žijících na území ČR. Jednotlivé druhy a jejich biotopy ukazují fotografie předního
českého zoologa RNDr. Miloše Anděry, CSc. z pražského Národního muzea,
součástí výstavy jsou také exponáty většiny druhů ze sbírek několika českých
muzeí.
Výstava
má
vlastní
internetové
stránky
na
adrese
bm.husitskemuzeum.cz/drobnisavci. Kurátoři výstavy v Sokolově RNDr.
Jaroslav Michálek, v Nejdku RNDr. Jiří Brabec a Bc. Jan Tajer, kontaktní
osoba za BM: D. Abazid).
Koordinátorem výstav pořádaných v Táboře ze sbírek muzea je Petr
Brátka, v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí Daniel Abazid, Jana Líkařová, Petr
Zbytovský, Martin Kovář, Vít Vlasák.
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4.2

Přednášky

Přednáškový sál Husitského muzea na nám. Mikuláše z Husi je stále
plně využíván k různým přednáškám. Konají se zde historické přednášky
ve spolupráci se Společností pro zachování husitských památek a se SOkA
Tábor (za muzeum koordinuje Mgr. J. Smrčka) i přednášky pro seniory
z G-centra Tábor, příspěvkové organizace města Tábor.

4.2.1 Historické přednášky
V roce 2008 proběhly tyto historické přednášky:
Život a předhusitské osídlení v Táboře z pohledu archeologa, s obrazovým
doprovodem – doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (vedoucí archeolog HM
v Táboře)
Češi a Evropa – sdílené dějiny, nejnovější politické a ekonomické dějiny
Evropy, přednáška a beseda s autorem nad stejnojmennou knihou se,
zvláštním zřetelem k otázce česko-německých vztahů – Ing. Václav Marklík
(Nová Ves u Protivína)
Táborský starosta Václav Soumar, s obrazovým doprovodem – PhDr.
Stanislav Zita (historik novodobých dějin HM v Táboře)
Staré táborské uličky a kašny, s obrazovým doprovodem – Mgr. Jiří
Kohout (sběratel a regionalista Tábor)
České medailérství 20. století, spojeno s výstavkou ukázek medailérství
tvorby ze sbírky autora – Mgr. Ondřej Kolář (historik a regionalista, Písek)
Hrady, zámky a tvrze Táborska I., s obrazovým doprovodem – PhDr. Jiří
Úlovec (kastelolog a archivář, Praha)
Pákistán – zkušenosti dvouletého působení mezi křesťany v muslimské
zemi – P. Günther Ecklbauer (OMI, člen misijního řádu oblátů P. M.)
Kořeny 2 – další kniha o starých rodech na Táborsku – ThMgr. Alois
Sassmann (Malšice)
Když dávné příběhy ožívají – Zajímavosti moderních metod kamerových
průzkumů nepřístupných prostor: Příběh zapomenuté hrobky – klíčovou
dírkou do premonstrátské klenotnice – příběh vody na hradě Landštejn –
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příběh Zahradní ulice – stereoskopická procházka Pražským hradem – Jiří
Šindelář (o.s. Naše historie Tábor a Chotoviny)
Světem bohů starého Egypta – Mgr. Jiří Janák Th.D. (Český egyptologický
ústav FF UK, Praha)
Po stopách československých legií, program s výstavkou, audio
a videoukázkami – PhDr. Zlata Fořtová (Historicko-dokumentační komice
při Čs. obci legionářské, Praha)
Na královském dvoře Jiřího z Poděbrad – PhDr. Blanka Zilynská (Archiv
UK, FF UK Praha)
Celkem 12 přednášek navštívilo 626 posluchačů.

4.2.2 Přednášky cyklu Od Tábora až na konec světa v Soběslavi
a v Táboře
Začátkem roku pokračoval v Soběslavi i Táboře 9. ročník cyklu
populárně-naučných přednášek (věnovaných poznávání přírody i kultury
zemí celého světa) „Od Tábora až na konec světa“. Na základě dohody
mezi HM (BM), Divadlem Oskara Nedbala Tábor a Městským úřadem
Tábor – odborem kultury a cestovního ruchu následně proběhla v Táboře
změna – od září došlo ke sloučení muzejního cyklu s dlouholetým
divadelním cestopisným cyklem „Barevný čtvrtek“ (před prázdninami
skončil jeho 28. ročník). Nově vytvořený cyklus nese název „Barevný
čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa“ a jeho přednášky budou
probíhat 10x ročně v Malém sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře (DON).
Dramaturgicky ho společně připravují Marcel Kříž (DON Tábor) a RNDr.
Daniel Abazid (BM). Pro nás to znamená nejen pořádání akcí
v návštěvnicky atraktivním prostoru historického divadelního sálu, ale
také zvýšení návštěvnosti a díky tomu i nové příležitosti jak z hlediska
výběru přednášejících, tak možnosti pořádání s tématem spojených
doprovodných akcí (viz listopad 2008).
V Soběslavi v listopadu začal 10. ročník cyklu „Od Tábora až na
konec světa“ v klasické podobě. Celkem v roce 2008 proběhlo
13 cestopisných přednášek (5 v RD, 4 v T a 4 v DON).
(zkratky: BM – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, T –
Tábor, RD – Soběslav Rožmberský dům, SD – Soběslav Smrčkův dům, WD
– Veselí nad Lužnicí Weisův dům).
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Přednášky 9. ročníku cyklu „Od Tábora až na konec světa“ (2007 – 2008)
v Soběslavi a Táboře:
Putování po posvátných místech Tibetu
RD 24. 1.: PhDr. Zuzana Ondomišiová (přední česká odbornice na Tibet
a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Potala, Praha)
Tradiční život Tibeťanů
T 9. 1.: PhDr. Zuzana Ondomišiová (přední česká odbornice na Tibet
a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Potala, Praha)
Panama – orchideje, kolibříci a další klenoty tropických pralesů
RD 14. 2.: Petr Bambousek, (milovník tropické přírody, vášnivý fotograf,
amatérský ornitolog a chovatel hadů, Příbram)
Belize – země, kde zrají leguáni
T 27. 2.: Petr Bambousek, (milovník tropické přírody, vášnivý fotograf,
amatérský ornitolog a chovatel hadů, Příbram)
Keňa...? Hakuna matata! (Putování po národních parcích)
RD 20. 3., T 19. 3.: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (zooložka a vedoucí Centra
ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Votice) a Mgr. Jan Schnitzer
(zoolog, Laboratoř pro výzkum biodiversity Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy, Praha)
Nový Zéland na kole i pěšky
T 17. 4.: Karel Stýblo (člen Českého klubu cestovatelů a autor cestopisů,
Praha): (O přírodních krásách, historii, maorské kultuře i práci
v jabloňových sadech)
Přednášky 10. ročníku cyklu „Od Tábora až na konec světa“ (2008 – 2009)
v Soběslavi:
Nejkrásnější národní parky Evropy
RD 19. 11.: RNDr. Miloš Anděra, CSc. (zoolog Národního muzea v Praze
a přední český popularizátor přírodních věd)
Příroda bulharských hor aneb Rila a Pirin očima biologa
RD 3. 12.: RNDr. Jiří Řehounek (středoškolský profesor a entomolog činný
v organizaci „Calla – sdružení pro záchranu prostředí“)
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Přednášky 29. (10.) ročníku cyklu „Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na
konec světa“ (2008 – 2009) v Táboře:
Mekong 2007 – Za Siamci a Khméry
DON 18. 9.: Jan Vávra a Veronika Šuléřová (cestovatelé, České Budějovice)
Ostrov Sokotra a alžírské pohoří Tassili – dva tajemné světy očima
antropologa
DON 29. 10.: Mgr. Viktor Černý, Ph.D. (antropolog Oddělení archeologie
krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu AV ČR, Praha)
Nejkrásnější národní parky Evropy
DON 20. 11.: RNDr. Miloš Anděra, CSc. (zoolog Národního muzea v Praze a přední
český popularizátor přírodních věd) + křest obrazové monografie Národní

parky Evropy – za účasti ředitelky nakladatelství Slovart Mgr. Jarmily
Holušové, redaktorky publikace Jany Steinerové a kmotra RNDr. Jana
Štursy (dlouholetého člena federace evropských národních parků
EUROPARC a bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku ve
Vrchlabí)
Petrohrad – skvost na Něvě
DON 11. 12.: Mgr. Martin Loew (cestovatel, Praha)
Koordinátor cestopisných přednáškových cyklů: D. Abazid, v DON
společně s M. Křížem (DON)

4.2.3 Přednášky mimo cyklus v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Mimo cestopisný cyklus se tradičně v Soběslavi koná také přednáška
věnovaná naší přírodě. Na podzim 2008 jsme ve spolupráci se Sdružením
Calla uspořádali přednášku věnovanou rašeliništím.
Dotěženo... A co teď?
RD 13. 10.: Mgr. Petra Konvalinková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské
univerzity České Budějovice) a RNDr. Jiří Řehounek (Sdružení Calla České
Budějovice): (Co si počít s vytěženými rašeliništi? Kterak se těžilo dříve
a dnes? Rašeliništní květena a zvířena před těžbou a po ní. Zajímavosti
o rašeliništích a těžbě rašeliny.)
Koordinátor přednáškového cyklu: D. Abazid.
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4.2.4 Přednášky mimo objekty HM
RNDr. Daniel Abazid (BM)
Tureckou přírodou od Bosporu po Eufrat, Střední odborná škola ochrany
a tvorby životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí 15. 1. 2008
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Otazníky našich dějin. Předhusitské osídlení Tábora. Přednáška pro
Společnost pro zachování husitských památek a Křesťanskou akademii,
Tábor, 24. 1. 2008
Archeologické výzkumy HM Tábor v r. 2007. Přednáška pro zasedání České
archeologické společnosti, České Budějovice, 1. 3. 2008
Hrnčířská dílna z doby kolem r. 1600 v Bechyni, konference Archaeologia
technica v Technickém muzeu v Brně
Gotické a renesanční sklo z jižních Čech. Celostátní zasedání České
archeologické společnosti – sklářské sekce ,Tábor, 21. 4. 2008
Voda a odpady jako privátní i komunální problém (doklady z Tábora 13.18. století). Celostátní konference k historickým stavbám Svorník,
Jáchymov, 11. 6. 2008
Krajíc R.- Šindelář, J.: Nové metody dokumentace v archeologii, Netolice,
28. 8. 2008
Středověká archeologie ve výuce na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích. Mezinárodní konference archeologie středověku, Plzeň,
16. 9. 2008
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
účast na vědeckých konferencích a sympoziích, kde byly předneseny
následující příspěvky (název přednášky, místo konání, název konference,
pořadatel):
Husiti contra husarze. Čeští a polští válečníci na počátku novověku.
Mezinárodní konference „Wspólnoty male i duze w spoleczeństwach
Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych“,
organizovaná Polskou akademií věd a Univerzitou Jagiellońskou
v Krakowě; Niepolomice 5. – 9. října 2008
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Rivals in their own Land – Matthias´and Rudolf´s Armies on the Fringe of
the Bruderzwist. Mezinárodní konference „Ein Bruderzwist im Hause
Habsburg (1608-1611)“, organizovaná Jihočeskou univerzitou České
Budějovice a Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien; Český
Krumlov 13. – 15. října 2008
PhDr. Stanislav Zita
Táborský starosta Václav Soumar – přednáška pro veřejnost v Husitském
muzeu v Táboře
Československé legie – beseda se studenty COP Sezimovo Ústí a Gymnázia
Tábor v kině Spektrum Sezimovo Ústí
Jihočeský patriot dr. Edvard Beneš – přednáška a beseda pro veřejnost na
radnici v Sezimově Ústí
Dvě besedy o historii Tábora a Husitského muzea pro Církevní základní
školu Orbis pictus Tábor

4.3

Exkurze

4.3.1 Cyklus Přírodou krok za krokem
Již pošesté jsme spolu s nevládní neziskovou organizací Ochrana
fauny ČR se sídlem ve Voticích a ve spolupráci s několika dalšími subjekty
v regionu (jejich přehled viz níže) připravili cyklus vycházek (tentokrát jich
bylo 16) seznamujících účastníky s přírodou na území okresů Tábor,
Benešov a Příbram. Naším společným záměrem je také představit práci
odborníků našich organizací a přispět k ekologické výchově obyvatel
a návštěvníků regionu středočesko-jihočeského pomezí.
Chronologický přehled exkurzí:
Vítání ptačího zpěvu v Táboře, vycházka do okolí města spojená
s pozorováním a poslechem ptáků
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Jiří Vitovský (všichni
ZO ČSOP Sez. Ústí) 5 26. 4.
Vítání ptačího zpěvu v Týnčanském krasu /Sedlčansko/, pozorování
ptáků spojené s ukázkou jejich odchytu a kroužkování
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora a Josef Veselý (Česká společnost ornitologická
a OF ČR Votice) 2 3. 5.

18

Za obojživelníky a plazy do okolí Tábora, exkurze do vojenského prostor
Tábor – Zahrádka zaměřená na pozorování obojživelníků a plazů
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 2+3 10. 5.
Za botanickými perlami Čertova břemena /Sedlčansko/, seznámení
s vegetací unikátních podmáčených pastvin u Hodkova a bučiny
„Balvaniska“ u Chválova
vedoucí: Jiří Malíček (Sedlčany, student Přírodovědecké fakulty UK
v Praze) a RNDr. Daniel Abazid (BM) 1+2 24. 5.
Ornitologická vycházka do okolí Příbrami
vedoucí: Petr Obluk (Tábor) 2 27. 5.
Zámecký park na Jemništi /Benešovsko/, prohlídka parku, který
v posledních letech obnovují majitelé zámeckého areálu – manželé
Sternbergovi, s výkladem o jednotlivých významných dřevinách
vedoucí: RNDr. Anna Skalická (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty
UK v Praze) 1+2 14. 6.
Příroda Veselských pískoven /Soběslavsko/, celodenní vychází
k zaměřená na poznání flóry a fauny v okolí Veselských pískoven
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (BM) a RNDr. Jiří Řehounek (Sdružení Calla
České Budějovice) 1 29. 6.
20 let mykologické rezervace Luční u Sezimova Ústí /Táborsko,/exkurze
věnovaná houbám národní přírodní památky Luční, která byla vyhlášena
v roce 1988 jako první mykologická rezervace v bývalém Československu
vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1 2. 8.
Netopýří noc v Pavlově u Ledče nad Sázavou /Havlíčkobrodsko –
Posázaví/, úvodní přednáška s ukázkou ochočených handicapovaných
netopýrů, odchyt do sítí a sledování ultrazvukovými detektory
vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (OF ČR Votice), Mgr. Josef Hotový
(Česká společnost pro ochranu netopýrů) a Mgr. Olga Růžičková (AOPK
ČR SOF Pavlov) 2 23. 8.
Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou /Benešovsko – Posázaví/,
pozorování kolonie netopýra velkého v hradní věži spojené s přednáškou
o netopýrech, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů a sledování
ultrazvukovými detektory
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vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (OF ČR Votice) a Mgr. Jan Schnitzer
(Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 2
29. 8.
Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice /Táborsko/, úvodní
přednáška, odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými
detektory
vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (OF ČR Votice) a Aleš Nový
(o.s. Království Danar Mladá Vožice) 2+4 30. 8.
Borkovická blata netradičně – řasy rašelinných tůní a jezer
/Soběslavsko/,vycházka k zatopeným plochám, kde měli účastníci
unikátní příležitost pozorovat vodní řasy speciálními terénními lupami
vedoucí: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (vedoucí algologické skupiny na
Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze) 1 6. 9.
Evropská noc pro netopýry v Chýnovské jeskyni /Táborsko/
vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal (zoolog z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR v Praze) 4 12. 9.
Houby táborské Pintovky, exkurze do příměstského lesa, při níž budou
demonstrovány typické houby začínajícího podzimu
vedoucí: Jiří Turek (Tábor) 2 20. 9.
Vzácné houby Kladrubské hory u Chýnova /Táborsko/,exkurze do
přírodní rezervace Kladrubská hora,která je postupně objevována jako
další mykologický klenot Táborska
vedoucí: Pavel Špinar (mykolog, správce NPP Luční, Tábor) 1 11. 10.
Geologické zajímavosti Tábora a jeho podzemí, celodenní vycházka po
městě a jeho okolí, při níž jsme pozorovali geologicky zajímavé objekty
v dlažbách Starého města i v podzemních chodbách a navštívili také
Granátovou skálu a Geologickou expozici pod Klokoty
vedoucí: RNDr. Petr Rajlich, CSc. (geolog Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích) 1 18. 10.
Návštěvnost exkurzí cca 600 osob.
Koordinátoři cyklu exkurzí: D. Abazid, (BM, exkurze označené 1) a P. Nová
(Ochrana fauny ČR Votice, exkurze označené 2)
Spolupracující partneři: D. Fischer (Hornické muzeum Příbram, exkurze
označené 3), A. Nový (Občanské sdružení Království Danar Votice, exkurze
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označená 4), J. Jahelka (21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, exkurze označená
5), K. Drbal a F. Krejča (Správa Chýnovské jeskyně, exkurze označené 6)

4.3.2 Ostatní exkurze
PhDr. Stanislav Zita (HM) provedl následující exkurze:
Památník dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky – exkurze Gymnázia
Tábor v památníku v Sezimově Ústí
Historie Sezimova Ústí a Památník dr. Edvarda Beneše, prezidenta
republiky – exkurze pracovníků Statistiky Praha v Sezimově Ústí
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. provedl 11 x zájemce z řad veřejnosti po
městě a expozicích HM

4.4

Koncerty, komponované večery a další akce v Soběslavi a Veselí
nad Lužnicí

Ve Weisově domě proběhly 4 koncerty a 4 komponované večery –
besedy nad knihami (pořádané ve spolupráci s Infocentrem města Veselí
nad Lužnicí)
Černá hodinka nad novými knihami Miroslava Huleho za hudebního
doprovodu Martiny Piras, WD 25. 1.
Jarní koncert Jiřího Emmera a posluchačů konzervatoře v Č. Budějovicích,
WD 12. 4.
Večer milostné poezie Mirky Pehové za hudebního doprovodu Václava
Valenty (klavír), WD
7. 6.
Beseda se Zdeňkou Fantlovou – ženou, která přežila holocaust, WD

12. 6.

Koncert pro Zdeňku Fantlovou, WD 24. 7.
Podzimní koncert Jiřího Emmera (klavír) a Zuzany Benešové (zpěv), WD
4. 10.
Nový Zéland očima české babičky (beseda „Babky Ťapky s promítáním
diapozitivů), WD 4. 11.
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Houslový koncert Evy Melíškové za doprovodu J. Nešverové (klavír)
a A. Nešverové (flétna), WD 22. 11.
Celkem navštívilo tyto akce 133 osob.
Koordinátor akcí: K. Mráz

4.5

Další akce

Program akcí spolupořádaných BM doplnily také dva tradiční
soběslavské jarmarky, jejichž organizátorem je místní středisko Diakonie
Českobratrské církve evangelické Rolnička.
Velikonoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, SD
Vánoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, SD
Kontaktní osoba za BM: M. Kovář

4.6

Vnější aktivity

4.6.1 Spolupráce s jinými institucemi
Husitské muzeum v Táboře aktivně spolupracuje se všemi
městskými úřady ve městech, kde má své objekty, tj. Tábor, Sezimovo
Ústí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí na obohacování kulturního života, a to
zejména pořádáním přednášek, koncertů, společných výstav a účastí na
dalších akcích. V Táboře spolupracuje na společných výstavách s městem
(Velikonoce, Vánoce) a zejména na akcích spojených s letním kulturním
festivalem „Táborská setkání“ konaných ve dnech 12. - 14. září 2008.
Dnem otevřených dveří památek zpřístupněním všech expozic
a výstavních prostorů v neděli 14. 9. 2008.
V gotickém sále čp. 1, který byl několikrát využit ke kulturněspolečenským akcím, zejména Městem Tábor, hotel Dvořák, hotel Nautilus,
atd., prováděli pracovníci muzea dozor nad provozem, zejména uzamčení
objektu. Stejný dohled provádí pracovníci muzea, zejména průvodci i při
akcích skupiny A.R.G.O., která v Podzemních chodbách několikrát do roka
pořádá tzv. „Oživené podzemí“.
V Blatském muzeu v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí muzea již
několik let existuje velmi dobrá spolupráce zejména s organizací Ochrana
fauny ČR Votice, Hornickým muzeem Příbram, střediskem Diakonie ČCE
Rolnička Soběslav a školami, zvláště se SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí,
pro kterou RNDr. Daniel Abazid v rámci výuky předmětu Speciální
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ekologie provádí speciální program na téma: herbářová sbírka muzea,
významní botanici regionu, metodika floristické práce, botanická
literatura z fondů muzea, prohlídka expozice s výkladem.
PhDr. Stanislav Zita pokračoval v programu Poznej svoje město se
Základní školou Bernarda Bolzana Tábor a dále navázal spolupráci s další
táborskou školou, a to soukromou Církevní základní školou ORBISPICTUS spol. s r.o., do které jsou zahrnuty přednášky i jiných pracovníků
muzea (knihovnice, správce CES, archeologické oddělení, atd.)
Stále pokračuje spolupráce s katedrami historie vysokých škol,
pedagogickými fakultami, středními, ale i základními školami formou
exkurzí v knihovně muzea a archeologickém oddělení, konzultacemi
studentů, informacemi o základech muzeologie a práce v muzeu,
zapůjčováním studijního a knižního materiálu, atd.
Zůstává i spolupráce s Asociací českých muzeí a moravsko-slezských
muzeí a galerií a sdělovacími prostředky, jako je Česká televize, Český
rozhlas a především tisk.

5.

Vědecká a výzkumná činnost

5.1

Výzkum

5.1.1 Grant Ministerstva kultury ČR
RNDr. Petr Zbytovský
Fauna drobných savců Českomoravské vrchoviny – práce na grantovém
projektu MK ČR „Zoogeografie drobných savců severní části
Českomoravské vrchoviny“ (Insectivora, Chiroptera, Rodentia), na němž
spolupracují také další zoologové (RNDr. Miloš Anděra, CSc., RNDr.
Vladimír Lemberk a doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.)

5.1.2 Archeologické výzkumy a dohledy v roce 2008
Celkem 23 smluvních archeologických výzkumů v objemu
Kč 9 074 655,- a ziskem HM Kč 534 100,- bylo v roce 2008 uzavřeno
v útvaru archeologické památkové péče Husitského muzea, které eviduje
dokumentátorka Emilie Peštová.
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Archeologické výzkumy a dohledy v roce 2008:
V roce 2008 bylo uzavřeno 23 smluv a 2 dodatky ke smlouvám
z roku 2007, a to dodatek č. 1/08 Domov pro seniory Chýnov a dodatek
č. 2/08 VSP DATA Tábor, dále z roku 2007 přecházela smlouva 2/07
Správa železniční dopravní cesty Praha (koridor), účtována a uzavřena
v září 2008. Závěrečná zpráva bude vyhotovena v roce 2009 vzhledem
k rozsahu celé akce. Další akcí z roku 2007 bylo dokončení a vyúčtování
smlouvy 15/07 Aventin, Soběslavská ulice Tábor a účetně byl uzavřen
i dodatek 1/08 Domov pro seniory Chýnov.
V lednu a únoru budou doúčtovány ještě 4 akce z roku 2008.
Sml. 1/08 (dodatek)

Domov pro seniory Chýnov - pokračování
rekonstrukce domova

Sml. 2/08

Bytové družstvo Tábor – Dolní Hořice – čistička
odpadních vod

Sml. 3/08

Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha – st. 0307 most
Koberný

Sml. 4/08

Potrubí Praha spol. s r. o. – Tábor, rekonstrukce
domu čp. 284

Sml. 5/08

E.ON České Budějovice – Bechyně, Klášterní ul.
rekonstrukce NN

Sml. 6/08

Alfa Projekt CZ s.r.o. Písek – Planá nad Lužnicí –
supermarket NORMA

Sml. 2/08 (dodatek)

VSP Data Tábor – výstavba haly S.Ústí II.

Sml. 7/08

P. Dragoun A+MAX Tábor – Tábor, Soběslavská ul.
– prodejna

Sml. 8/08

Vodárenská spol. Táborsko – Tábor, Holečkovy
sady kanalizační sběrač

Sml. 9/08

E.ON České Budějovice – Tábor, Jordán nábřeží –
plynovod

Sml. 10/08

HCS Centum s. r. o. Planá/L – Planá n/L, výstavba
haly

Sml. 11/08

Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha – st.0307
Černovický potok
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Sml. 12/08

Vodárenská spol. Táborsko – Zárybničná Lhota odkanalizování
Sml. platí od roku 2009

Sml. 13/08

Město Tábor- Zárybničná
kanalizace
Sml. platí od roku 2009

Sml. 14/08

Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha - st.0308
Soběslav -Veselí nad Lužnicí

Sml. 15/08

Římskokatolická farnost Bechyně
odvodnění kostela (klášter)

Sml. 16/08

H+P INVEST s. r. o. Praha – Radvanov zámek,
oprava špýcharu

Sml. 17/08

Josef Hruška Borotín
a zavezení nerovností

Sml. 18/08

E.ON České Budějovice – Tábor Větrovy - kabel
NN

Sml. 19/08

E.ON České Budějovice- Jistebnice - kabel NN

Sml. 20/08

E.ON České Budějovice – Nové Dvory u Opařan kabel NN

Sml. 21/08

E.ON České Budějovice - Košice kabel NN

Sml. 22/08

Město Soběslav – Soběslav - úprava parku

Sml. 23/08

E.ON České Budějovice - Zhoř u Tábora kabel NN

–

Lhota

Borotín,

-

-

dešťová

Bechyně

rekultivace

5.1.3 Nejvýznamnější archeologické výzkumy v roce 2008
K společensky nejvýznamnějším z nich patřilo dokončení II. etapy
terénního výzkumu budoucí dálnice D3 na třech nových úsecích,
tj. přemostění rybníku Koberný (úsek 0307 - 12,5 ha), přemostění
Černovického potoka u Soběslavi (úsek 0307 - 12 ha) a celá trasa úseku 0308
Soběslav – Veselí nad Lužnicí. Pokračovaly práce na železničním koridoru
Tábor – Planá nad Lužnicí – Doubí.
Další rozsáhlé archeologické výzkumy byly realizovány na plochách,
určených na Táborsku pro následnou zástavbu. Z nich k historicky
nejvýznamnějším patřil výzkum na slavníkovském hradišti v Chýnově
a výzkum na okraji historického jádra Tábora v Holečkových sadech.
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V roce 2008 byly učiněny dva unikátní archeologické objevy –
depoty. První z nich představuje nález na okraji Soběslavi (1 115 stříbrných
mincí z počátku třicetileté války), druhý spadá na počátek střední doby
bronzové (cca 1600 př. n. l.) a tvoří ho 56 měděných žeber a 1 zlatá
záušnice, pochází z okraje obce Bernartice.
Většina terénních akcí byla průběžně prezentována ve sdělovacích
prostředcích a do konce roku 2008 bylo v Archeologickém ústavu AV ČR
nově zaevidováno 7 nálezových zpráv archeologických výzkumů HM
Tábor.

5.1.4 Ostatní výzkumná a badatelská činnost
BM vykonává vědeckou činnost v přírodovědných oborech – zvláště
v botanice a zoologii savců. V následujícím přehledu jsou uvedena hlavní
dlouhodobá témata přírodovědného výzkumu a jejich konkrétní naplnění
v roce 2008.

RNDr. Daniel Abazid
Flóra a vegetace Táborska – v roce 2008 navštíveny následující zvláště
chráněná území a další lokality okresu: přírodní rezervace (zároveň
evropsky významné lokality) Borkovická blata a Kladrubská hora; přírodní
památky Nový rybník u Soběslavi, Farářský rybník, Ostrov Markéta, Luna,
Stříbrná Huť, Hroby (evropsky významná lokalita), Jesení a Zeman; vrch
Libouš u Soběslavi, mokřady u Starého rybníka u Kvasejovic, Veselské
pískovny, vlhké louky při Lužnici v Sezimově Ústí, Tábor – Zahrádka
(evropsky významná lokalita), údolí Blanice v okolí hradu Šelmberka na
Mladovožicku

PhDr. Petr Zbytovský
Fauna drobných savců Táborska – soustavný celoroční výzkum netopýrů
v Chýnovské jeskyni (společně s RNDr. Milošem Anděrou, CSc.
a pracovníky Správy Chýnovské jeskyně) a průběžné sledování fauny
drobných terestrických savců v regionu

PhDr. Miloš Drda, CSc.
Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 6 - Stavební
techniky v Sezimově Ústí a rekonstrukce domů
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Ve spolupráci s firmou Media Works byla provedena virtuální 3D
rekonstrukce postupu výstavby usedlosti XIII včetně virtuální prohlídky
usedlosti v zánikovém horizontu z hlediska exteriéru i všech prostor
interiéru. DVD s virtuální rekonstrukcí bude připojeno k publikaci.

5.2

Účast pracovníků muzea na vědeckých konferencích, seminářích
a studijních cestách

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
- zasedání České archeologické společnosti –
pobočky pro jižní Čechy (přednáška) České
Budějovice, 1. 3. 2008
- zasedání České archeologické společnosti –
sklářské sekce (řízení konference a přednáška,
exkurze), Tábor, 21. 4. 2008
- celostátní konference k historickým stavbám
Svorník (přednáška), Jáchymov, 11. - 13. 6. 2008
- mezinárodní konference archeologie středověku
(přednáška), Plzeň, 16. - 20. 9. 2008

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
- Institut
für
ostdeutsche
Kirchenund
Kulturgeschichte e. V.: Arbeitstagung 2008
in Schloss Spindlhof 6.-9. August 2008
(Institut pro východoněmecké církevní dějiny,
pracovní zasedání 2008 na zámku Spindlhof
/Řezno/ 6. – 9. srpna 2008), příspěvek s názvem
Die böhmische Devotio moderna. Frage nach
einem spätmittelalterlichen Phänomen und
seinen
Ausdrücke
mit
Hinblick
auf
Reformströmungen
des
vorhussitischen
Böhmens (Česká Devotio moderna. Otázka pozdně
středověkého fenoménu a jeho projevů
s ohledem na reformní proudy předhusitských
Čech) – tiskem vyjde v průběhu roku 2009

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
- Husiti contra husarze. Čeští a polští válečníci na
počátku novověku. Mezinárodní konference

27

„Wspólnoty male i duze w spoleczeństwach
Czech i Polski w średniowieczu i w czasach
wczesnonowozytnych“, organizovaná Polskou
akademií věd a Univerzitou Jagiellońskou
v Krakowě; Niepolomice 5. – 9. října 2008

-

Rivals in their own Land – Matthias´and
Rudolf´s Armies on the Fringe of the
Bruderzwist. Mezinárodní konference „Ein
Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611)“,
organizovaná Jihočeskou univerzitou České
Budějovice a Österreichische Akademie der
Wissenschaften Wien; Český Krumlov 13. – 15.
října 2008

-

Genius loci jihozápadních Čech. Konference
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích;
příspěvek Poutní místo Klokoty u Tábora –
svatyně dějinných událostí i věčného pokoje

PhDr. Stanislav Zita

5.3

Odborné posudky a expertizy

Krajíc R.
- úpravy v expozici „Táborský poklad“ v renesační sladovně v Táboře
Smrčka J.
- vyřízení 8 badatelských dotazů (včetně zaslání elektronických materiálů,
foto aj.)
Vybíral Z.
- odborné posudky a expertízy: 10
Zita S.
- Divadlo Polárka Brno – konzultace ke hře Lipany
- Pavel Hofman – konzultace k diplomové práci o sadových úpravách
v okolí Klokot
- Lenka Strmisková – konzultace k maturitnímu projektu o stolování
v době husitské
- Lenka Drsová – konzultace k historii Chotovin pro práci tamní
kastelánky
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- Konzultace dvou nových obecních kronikářů
Spolupráce na publikacích:
- Úvod v publikaci Hodonice (u Bechyně) k 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Hodonicích, 2008
- 5 kapitol pro připravovanou publikaci o Klokotech u Tábora

6.

Ediční a publikační činnost

6.1

Ediční činnost
V roce 2008 bylo vydáno:

Krajíc, R. 2008 (v tisku):
Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie středověkého
poddanského města 4. České Budějovice – Tábor.
ISBN 80-86971-23-0
Pro Husitské muzeum vydalo nakladatelství Albis international Kristiny
Kaiserové v Ústí nad Labem nákladem 500 kusů.

6.2

Publikační činnost

6.2.1 Vědecké studie a články
Abazid D.

Botanický inventarizační průzkum přírodní památky
Zeman – Ms. (2008)

Krajíc R.

Voda a odpady jako privátní i komunální problém
(doklady
z Tábora
13. -18.
století),
Památky
archeologické (v tisku)
Archeologický výzkum v Sezimově Ústí v roce 2007, Ve
službách archeologie 2/08, Brno, 76-81. ISSN 1802-5463
(2008)
Soběslavský poklad, Soběslavská hláska 8, ročník 17,
Soběslav, str. 11 (2008)

Vybíral Z.

Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého
krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna
1526, Praha (Havran) 2008
ISBN 978-80-86515-87-8
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Zbytovský P.

V rámci uvedeného přírodovědného výzkumu byly
v roce 2008 vytvořeny následující práce:
Zoogeografie
drobných
savců
severní
části
Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera,
Rodentia).
Drobní
savci
(Insectivora,
Chiroptera,
Rodentia)
z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského
muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora),
letouni (Chiroptera). – Acta Rerum Naturalium, Jihlava,
4: 105-110.
Anděra M. et Zbytovský P. (2008): Rozšíření hraboše
mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské
vrchovině. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, 4: 97-104

6.2.2 Projekt Husitské encyklopedie
Město Tábor získalo grant ROP NUTS II Jihozápad na 2. doplněné
vydání (potřebné kvůli rychle se měnící počítačové technologii) a německý
překlad Husitské encyklopedie. Husitské muzeum zahájilo na této akci
přípravné práce.

6.2.3 Recenze
6.2.4 Populárně naučné články,
sdělovacími prostředky
Abazid D.

texty

pro

filmy,

rozhovory

se

Z iniciativy Krajského úřadu Jihočeského kraje začalo
v roce 2008 nakladatelství Ing. Václav Šedivý – OSSIS
Tábor vydávat ediční řadu letáků o zvláště
chráněných územích Táborska, která navazuje na
obdobné edice vydávané v minulosti táborským
Gymnáziem P. de Coubertina a naším muzeem.
Redaktorem a hlavním autorem edice je D. Abazid
Podíl na publikacích:
Filmová a televizní cestovní kniha (Knižní klub)

Brátka P.

ŠMÍD Zdeněk: Lužnice, Paseka
Husitství v pomístních názvech českých měst (rukopis
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- dosud nepublikováno)
Hlavní město Praha s husitskou tradicí pomístních
názvů (rukopis - dosud nepublikováno)
Tvář města Tábora ve výtvarném umění čtyř století
(rukopis - dosud nepublikováno)
Drda M.

Film Jan Hus, život, dílo a odkaz – do konce roku 2008
proběhlo natáčení a filmový dokument s předpokládanou délkou 90 min. připraven ke střihání.
Natáčení provedla firma Media Works, která bude
celý film ve třech jazykových verzích kompletovat.
Zároveň dokončeny překlady do angličtiny a němčiny
a zajištěno namluvení komentáře. Premiéra filmu –
květen 2009 v Kostnici při oslavách 25. výročí
podepsání partnerské smlouvy s Táborem.

Smrčka J.

Tisková konference ke grantovému projektu KFM
Norsko „Obnova expozice Husité“
Smrčka, Jakub (ed.): Společnost pro zachování
husitských památek v Táboře. Historický sborník
a zpráva o činnosti SHP za léta 2000-2007. Tábor 2007
(tisk realizován v lednu 2008). 40 stran
K bibliografii Společnosti. In: Společnost pro
zachování husitských památek v Táboře. Historický
sborník a zpráva o činnosti SHP za léta 2000-2007.
Tábor 2007, s. 38-39

Zita S.

Články pro místní tisk:
4 články k historii a problematice pomníku Vojna
a mír v Táboře
2 články ke vztahům Tábor – Naumburg
Táborští bařtipáni včera a dnes
Odborníci, vlastenci a spol.
Stromy či vítězné oblouky
Památka Antonína Švehly v Táboře
Jednotná levice skutkem
Kam s Janem Žižkou aneb koho vlastně ovlivnil
Táborský starosta Václav Soumar – životní osud
a vděk
Polozapomenutá
aktualita
–
osud
jednoho

31

„odvážlivce“
Kozí hrádek – husitsky… či raději jinak?
Osmdesát let pomníku mistra Jana Husa v Táboře
Stromy namísto vítězných oblouků
Návraty s odkazem našich předků
O historických návratech ve stínu stromů
Co vše Žižka ještě nedokáže?
Stálé téma – fakta a otázky k Mnichovu 1938
Moderní švih starého města – na kolik ještě způsobů
Je nutné znát skutečnosti nejen o Edvardu Benešovi
Erb města Tábora – skutečnost a pohádka
Klasické a moderní metody politické agitace
Staronová agitace
Nejen o Maredově vrchu…
Romance o volebních plakátech
Otázka demokratického rozhodnutí
O táborském šovinismu
Něco málo o účelovosti aneb porovnání programů
Ostatní
Doprovodný text o protifašistickém odboji na
Táborsku k výstavě Místa utrpení…
Text o Památníku dr. Edvarda Beneše, prezidenta
republiky pro Hotel MAS v Sezimově Ústí

6.2.5 Články s muzejní tématikou v regionálním tisku
V tomto oddíle jsou uvedeny další muzejní aktivity pracovníků BM,
zvláště citace publikovaných článků s muzejní tématikou.
V regionálním tisku v roce 2008 D. Abazid publikoval 14 článků
zaměřených na program Blatského muzea. 4 upoutávky pro měsíčník
Veselsko připravil K. Mráz ve spolupráci s pracovnicí tamního Infocentra
M. Hadravovou. Další 4 články napsali naši spolupracovníci – autor
jednodenních výstav výtvarného umění S. Macháček a spoluautor výstavy
Řemeslo má zlaté dno F. J. Stropek.
Přehled článků:
Články především o akcích v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí:
Abazid D.

Blatské muzeum zve do Tibetu! [lednové přednášky] –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/1: 7.
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Blatské muzeum zve do Střední Ameriky! [únorové
přednášky] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/2: 7.
Blatské muzeum zve do africké divočiny! [březnová
přednáška] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/3: 1.
Blatské muzeum letos otvírá už v dubnu! [program na
duben] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/4: 8-9.
Blatské muzeum Vás srdečně zve k návštěvě! [program na
květen] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/5: 8.
Do Blatského muzea za přírodou, výtvarným uměním
i hudbou. [program na červen] – Soběslavská Hláska,
Soběslav, 17/6: 7-8.
Blatské muzeum zve do niter moří i na tajuplný Nový
Zéland! [program na červenec] – Soběslavská Hláska,
Soběslav, 17/7: 7.
Blatské muzeum zve do přírody v exotických krajích
i v našem okolí! [program na srpen] – Soběslavská Hláska,
Soběslav, 17/8: 10.
Blatské muzeum: Moře a život i Nový Zéland končí!
[program na září] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/9: 5.
Říjen v Blatském muzeu. [program na říjen] – Soběslavská
Hláska, Soběslav, 17/10: 7.
Nejkrásnější národní parky Evropy v Blatském muzeu!
[listopadová přednáška] – Soběslavská Hláska, Soběslav,
17/11: 1.
Příroda bulharských hor v Blatském muzeu. [prosincová
přednáška] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/12: 12.
Pozvánka do Soběslavi. Příroda bulharských hor aneb Pirin
a Rila očima biologa. [prosincová přednáška] – Veselsko,
Veselí n. L., 17/12: 14.
Blatské muzeum zve přírody v exotických krajích i v našem
okolí! [program na srpen] – Veselsko, Veselí n. L., 17/8: 15.
Macháček S. Vladislav Mirvald (1921 – 2003) a Zdeněk Sýkora (*1920).
[výstava z cyklu Malá okénka do velké tvorby v RD] –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/10: 7.
Malá okénka do velké tvorby. 21. jednodenní výstava Michal
Ranný (1946 – 1981) – obrazy a kresby. [výstava v RD] –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/4: 9.
Stropek F. J. Blatské muzeum Weisův dům Veselí nad Lužnicí. [výstava
Řemeslo má zlaté dno] – Veselsko, Veselí n. L., 17/7: 11.
Úspěšné zahájení muzejní sezony. – Veselsko, Veselí n. L.,
17/9: 14.

33

Anonymus

Blatské muzeum Weisův dům Veselí nad Lužnicí. [program
na duben a květen] – Veselsko, Veselí n. L., 17/4: 12.
Blatské muzeum Weisův dům Veselí nad Lužnicí. [program
na červen a vzpomínka na J. Tilingrovou] – Veselsko,
Veselí n. L., 17/6: 16.
Blatské muzeum Weisův dům Veselí nad Lužnicí. [program
na říjen a začátek listopadu] – Veselsko, Veselí n. L.,
17/10: 12.
Blatské muzeum Weisův dům Veselí nad Lužnicí. [program
na listopad] – Veselsko, Veselí n. L., 17/11: 12.

Další vybrané články o akcích BM:
-jk- [Kocourková J.] (2008): Živly v keramice. [výstava Živly v RD] –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 17/5: 8.
-mah- (2008): Setkání se Zdenkou Fantlovou. – Veselsko, Veselí n. L.,
17/9: 15.
Přehled článků, na kterých se podílel D. Abazid pro Věstník AMG ČR,
které pojednávaly o akcích botanické komise AMG ČR:
Abazid D., Krinke L. et Uhlík P. [et Brabec J.]: Zasedání botanické komise
AMG v Liptovském Mikuláši. – Věstník AMG ČR, Praha, 2008/4: 4.
Brabec J. et Abazid D.: Pozor na vrby! aneb podzimní seminář botanické
komise AMG. – Věstník AMG ČR, Praha, 2008/2: 6.
Brabec J. B., Krinke L. Z. et Abazid D.: Botanici v Tatrách. – Věstník AMG ČR,
Praha, 2008/6: 19-22.

7.

Knihovny a odborné služby veřejnosti

7.1

Knihovny a odborné služby veřejnosti

V táborské muzejní knihovně je již dva roky pro zpracování
knihovního fondu používán program Clavius, kam jsou knihovnicí
průběžně zpracovávány nové přírůstky i ostatní knihovní jednotky
z fondu.
Od roku 2002 probíhá celková reinstalace a rekatalogizace knihovny
dnešního BM. Během ní je mj. vytvářen předmětový katalog, jednotlivé
svazky jsou i fyzicky řazeny podle oborů a zároveň katalogizovány do
databázového programu na PC. Při reinstalaci knihovny došlo v minulých
letech také k vyčlenění duplicitních svazků periodik (blíže popsáno ve VZ
za léta 2003 a 2004). V průběhu roku 2008 byl proveden převod vybraných
duplikátů knihovně Prácheňského muzea v Písku a knihovně
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Krkonošského muzea v Jilemnici. Inovovaná nabídka duplicitních svazků
je pro další zájemce k dispozici na internetových stránkách muzea.
Přírůstky jsou běžně katalogizovány:
V táborské pobočce bylo zkatalogizováno 496 svazků z roku 2008
a do počítačového programu Clavius bylo v roce 2008 zpracováno
988 knihovních jednotek s čárovým kódem, celkem tak je od poloviny roku
2006 do 31. 12. 2008 zpracováno s čárovým kódem 3 428 knihovních
jednotek.
V soběslavské pobočce bylo v roce 2008 do přírůstkové knihy
zapsáno 124 svazků.
V současné době je stav následující:
Počet knihoven
z toho přístupné veřejnosti
Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2007
počet přírůstků za rok 2008
úbytky (vyřazení a převody)
stav k 31. 12. 2008
Počet uživatelů
- vl. zaměstnanci
- cizí
Počet výpůjček
- cizí
- vl. zaměstnanci
Mezinárodní výměna - od nás
- pro nás
Meziknihovní výměna - pro nás
- od nás
Počet kusů v počítačové databázi:
Počet badatelů

v muzeu
v knihovnách

Celkem

7.2

Tábor
1
1
25 000
496
0
25 496
10
126
934
560
6
10
36
0
11 041

Soběslav
1
1
20 543
124
27
20 640
5
35
155
nesledováno

10 464

147
126

35
308

Služby badatelům

Abazid D.
Brátka P.
Drda M.
Kovář M.
Krajíc R.
Pražáková B.

- 18 k různým požadavkům z oboru botaniky
- 10 k různým požadavkům z oboru umění
- 3 k různým požadavkům badatelů
- 12 k různým požadavkům z oboru etnografie
- 24 k různým požadavkům z oboru archeologie
- 32 ke studijnímu materiálu studentů a ke sbírkám
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Smrčka J.
- 5 k různým požadavkům z oboru historie i současnosti
Vlasák V.,Mráz K.- 5 k různým požadavkům ke sbírkám
Vybíral Z.
- 10 k různým požadavkům z oboru historie
Zbytovský P.
- 15 k různým požadavkům z oboru zoologie
Zita S.
- 10 k různým požadavkům z novějších i mladších dějin
a mnoho dalších neevidovaných dotazů, které jsou zodpovídány většinou
na základě telefonických hovorů, ale i písemnou formou, a to nejen pro
domácí, ale i zahraniční badatele.
Mimo knihovny, které jsou evidovány zvlášť, lze konstatovat, že bylo
zodpovězeno 147 dotazů.

7.3

Spolková a mimomuzejní odborná činnost

Pracovníci Husitského muzea jsou aktivní v mnoha komisích
a různých spolcích:
Abazid D. je členem České botanické společnosti a její jihočeské
a východočeské pobočky, člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Brátka P. je členem Komise cestovního ruchu Města Tábor, Asociace
jihočeských výtvarníků (AJV), Klubu přátel výtvarného umění, Klubu za
staré město Tábor, člen Komise Asociace muzeí a galerií.
Drda M. je členem Společnosti Husova muzea v Praze.
Drdová H. je členkou Asociace jihočeských výtvarníků (AJV).
Krajíc R. je ředitelem Archeologického ústavu Filozofické fakulty
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, předsedou Komise ředitele
Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích; členem redakční rady
sborníku AV JČ; členem mezinárodní Archeologische Arbeitgemenschaft
für Ostbayern-West-und Südböhmen, členem Sklářské sekce při ČAS; člen
komise pro přidělování finančních prostředků ze státních fondů na
archeologické výzkumy NPÚ v Českých Budějovicích, člen Oborové rady
doktorského studia na Západočeské univerzitě v Plzni, člen komise pro
památkovou péči Městského úřadu v Táboře.
Smrčka J. je členem výboru Společnosti pro zachování husitských
památek, Tábor (občanské sdružení), členem výboru občanského sdružení
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Hadasa Tábor (dějiny židovského osídlení), členem občanského sdružení
COENA, evangelická liturgická iniciativa, členem České křesťanské
akademie.
Zbytovský P. je členem České společnosti na ochranu netopýrů a České
zoologické společnosti.
Zita S. je členem Společnosti pro zachování husitských památek v Táboře

7.4.

Studium
Janda František dokončil bakalářské studium na FPF SLU v Opavě
v oboru středověká archeologie.
Smrčka Jakub
dokončil postgraduální studium na HTF UK
v Praze, doktorskou zkouškou v oboru Husitská
teologie – církevní dějiny. Dále pokračuje studium
Kurzu muzejní propedeutiky, který pořádá AMG
ČR.
Vlasák Vít
na podzim 2008 zahájil studium Kurzu muzejní
propedeutiky, který pořádá AMG ČR.

8.

Objekty muzea

8.1

Tábor

8.1.1 Žižkovo nám, čp. 1
Vlastníkem je Město Tábor. HM má objekt v bezplatném nájmu
s povinností běžné údržby a placení služeb a energií. Běžná údržba je
prováděna z prostředků Husitského muzea svépomocí, v případě prací
většího rozsahu i prostřednictvím různých menších firem. Veškeré stavební
zásahy do objektu jsou konzultovány se Státním ústavem památkové péče
v Praze. V březnu provedla odborná firma Vlastislav Feik revizi a opravy
okapových svodů a okapů na celém objektu po zimě. Svépomocí jsme
zhotovili v úžlabí střechy dřevěný rošt, abychom zabránili poškození
oplechování při občasném pádu břidlicové krytiny z věže. Další oprava
střechy proběhla v srpnu, kdy došlo k sesunutí několika tašek v důsledku
špatného počasí. V září jsme nechali vybílit obchod se suvenýry firmou
Zdeněk Kaprál. Byla zpracována architektonická studie na obnovu
expozice Husité firmou Atelier A -DETAIL, na základě které byly získány
finanční prostředky z Kanceláře finančních mechanizmů EHP/Norsko.
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Začalo se pracovat na realizaci Projektu CZ 0118 – Obnova expozice Husité
v Husitském muzeu v Táboře. Prvním krokem bylo zpracování projektové
dokumentace firmou Atelier A - DETAIL. Samotné stavební práce začnou
v lednu 2009 a potrvají podle harmonogramu do května 2010, kdy má být
slavnostně otevřena nová expozice.
V závěru roku jsme kvůli nařízení Obvodní báňské služby vyrobili a
namontovali zábradlí do pozemních chodeb – rizikového místa „pod
cukrárnou“. V rámci údržby jsme ještě zhotovili a instalovali okno do věže
k hodinovému stroji.
Rovněž byly provedeny nařízené revize el. instalace v podzemních
chodbách, el. požární signalizace, všech elektrospotřebičů, el. zabezpečovacího systému a hasicích přístrojů.

8.1.2 Nám. Mikuláše z Husi čp. 44 – ředitelství, knihovna a depozitáře
Vlastníkem objektu je HM. V průběhu roku byla prováděna běžná
údržba z prostředků muzea. V rámci plnění I. etapy závěru energetického
auditu jsme za všechny přímotopy nalepili odrazové fólie. V červnu jsme
nechali vybílit místnost depozitáře „novověk“ v 2. NP a zároveň
naimpregnovat podlahu. Práci provedla firma Zdeněk Kaprál. Dále jsme
z důvodu nedostatečné kapacity současného okapového svodu nechali
zhotovit nový, další okapový svod v části budovy nad průjezdem směrem
k soudu firmou Vlastislav Feik. Kvůli přetrvávajícím problémům
s venkovní kanalizací jsme část na vnějším dvoře zadali firmě Zdeněk Salus
– sdružení, která provedla opravu. Druhou část na vnitřním dvoře jsme
provedli již svépomocí. Kvůli prorůstání kořenů břízy se musel současný
kameninový odpad vyměnit za plastový, celistvý. V rámci II. etapy plnění
závěru energetického auditu jsme na podzim začali s výměnou vnitřních
okenních tabulek v kancelářích za tepelně – izolační dvojsklo. Práce budou
pokračovat na jaře 2009 a provádí je firma Sklenářství František Hlásek,
celkem se jedná o 204 ks tabulek. V samém závěru roku se nám podařilo
získat prostředky na výměnu okapových svodů a žlabů na nejstarší části
budovy směrem do náměstí. Práce provedla firma Vlastislav Feik, drobné
práce na této akci budou z důvodu nepříznivého počasí ještě dodělány na
jaře 2009.
Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů a elektrospotřebičů, elektroinstalace, požárního vodovodního hydrantu a hasicích
přístrojů. Probíhaly čtvrtletní kontroly výtahu, navíc se také uskutečnila
odborná zkouška a inspekční prohlídka výtahu.
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8.1.3 Martínka Húsky čp. 54 – galerie A. D. 1551
Vlastníkem objektu je Město Tábor, které si vyžádalo jeho navrácení.
Proto byl objekt předán zpět do jeho používání.

8.1.4 Ul. Klokotská – Bechyňská brána
Vlastníkem objektu je Město Tábor. HM má objekt v bezplatném
nájmu s povinností běžné údržby. I nadále jsme prováděli nejnutnější
opravy zchátralé střešní krytiny. Neustále apelujeme na vlastníka objektu
k urychlené celkové rekonstrukci střechy, která je ve značně nevyhovujícím
stavu. Na začátku května jsme provedli svépomocí rozsáhlou opravu
vstupních dveří na vyhlídkovou věž, včetně kování.
Byly provedeny pravidelně revize el. zabezpečovacího systému,
el. instalace, elektrospotřebičů a hasicích přístrojů.

8.2

Sezimovo Ústí

8.2.1 Tř. Dr. E. Beneše čp. 1138 – Památník Dr. Edvarda Beneše,
prezidenta republiky
Vlastníkem je HM. Vzhledem k tomu, že jde o novostavbu, probíhala
zde pouze běžná údržba. Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému, elektrospotřebičů a hasících přístrojů.

8.2.2 „Benešova vila“, třída Dr. E. Beneše čp. 201
Vlastníkem objektu je Úřad vlády České republiky, muzeum pouze
zapůjčilo mobiliář, který spravuje na základě závěti paní Hany Benešové.
V rámci celkové rekonstrukce byl objekt po celý rok pro veřejnost uzavřen.
8.3

Soběslav

8.3.1 Nám. Republiky čp. 107 – Smrčkův dům v Soběslavi
Vlastníkem objektu je HM. V dubnu byl připojen nový hlavní
elektrorozvaděč na stávající rozvody, instalaci provedl odborný elektrikář
Vl. Dušek. Jinak zde probíhala pouze běžná údržba. Byly provedeny
nařízené revize el. zabezpečovacího systému, elektroinstalace, požárního
vodovodního hydrantu, el. zabezpečovacího systému, elektrických strojů,
elektrospotřebičů a hasicích přístrojů.
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Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému,
elektroinstalace, požárního vodovodního hydrantu, el. zabezpečovacího
systému, elektrických strojů, elektrospotřebičů a hasicích přístrojů.

8.3.2 Ul. Petra Voka čp. 152 – Rožmberský dům v Soběslavi
Vlastníkem objektu je Městský úřad Soběslav. HM má novu nájemní
smlouvu, v níž zůstává zachována povinnost běžné údržby, která byla
v průběhu roku prováděna.
Byly provedeny nařízené revize el. strojů, elektrospotřebičů,
elektroinstalace a hasicích přístrojů.

8.3.3 Ul. Petra Voka čp. 163 – Cukrářský dům v Soběslavi (depozitáře)
Vlastníkem objektu je HM. Objekt slouží jako depozitář nábytku
podsbírek Výroba a způsob života a Etnografická (Národopis). Zde
probíhala pouze běžná údržba. V létě se na zdi směrem do dvora objevila
velká prasklina. Byl přivolán statik Ing. Kratochvíl, který vydal statický
posudek, v němž je uvedeno, že se jedná o dvě statické poruchy. Zároveň
uvedl, že se obě poruchy musí řešit souběžně a ve zprávě navrhl postup.
V nálezu uvádí: „v současnosti nehrozí havárie, ale poruchu je nutno
opravit nejpozději v průběhu roku 2009“.
Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů a elektrospotřebičů, požárního vodovodního hydrantu a hasicích přístrojů.

8.4

Veselí nad Lužnicí
Nám. T. G. Masaryka čp. 111 – Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí

Vlastníkem objektu je HM. Byly opět provedeny menší opravy
střechy (doplnění chybějících hřebů, apod.), okapových žlabů a čištění
fasády.
V listopadu jsme dostali nabídku na koupi budovy výrobního
družstva Blata, zpracovali investiční záměr a podařilo se nám získat
finanční prostředky z odboru investic MK ČR. Celá akce bude probíhat ve
dvou etapách, přičemž prví se týká samotné koupě budovy, pozemku
a zřízení věcných břemen jízdy, chůze a zřízení samostatných přípojek
energií (v roce 2009) a druhá, úpravy budovy tak, aby odpovídala
předpisům a normám a mohla sloužit jako depozitář (v roce 2010).
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Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému,
elektrických strojů, elektrospotřebičů, požárního vodovodního hydrantu
a hasicích přístrojů.

9.

Finanční hospodaření a kontrolní činnost
Vedoucí provozně ekonomického útvaru Milena Jarolímková.

9.1

Výdaje činily celkem
z toho neinvestiční
v tom osobní
- věcné
- materiálové
- energie
- prodané zboží
- opravy a údržba
- opravy a údržba nemov. majetku
- opravy a údržba nemov. kulturních památek
- restaurování sbírkových předmětů
- z toho program ISO
- ostatní služby
- daně
- cestovné
- jiné ostatní náklady
- odpisy

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

26 643 000,26 643 000,11 164 674,15 478 326,1 067 520,1 856 660,376 217,602 870,355 000,157 000,168 000,0,10 503 000,49 000,197 200,270 694,555 165,-

9.2

Příjmy činily celkem
z toho tržby za vstup
z archeologického výzkumu
za prodej suvenýrů
jiné ostatní příjmy
aktivace

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

12 023 450,2 188 716,9 074 655,526 532,218 400,15 147,-

9.3

Dotace na činnost od MK ČR

Kč

14 725 000,-

9.4

Hospodářský výsledek roku

Kč

105 455,-
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9.5

Kontrolní činnost
V roce 2008 byly provedeny tyto kontroly:

-

-

pravidelná kontrola BZOP a PO
kontrola výtahu – 4 x ročně
revize EPS a EZS
revize požárních hydrantů a hasicích přístrojů
revize elektroinstalace a elektrospotřebičů
revize Obvodního báňského úřadu v Příbrami
revize Báňské záchranné stanice Praha

