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Úvod

Táborské muzeum vzniklo jako městská kulturní a vědecká instituce
v roce 1878. Od svého počátku sledovalo svojí činností dva základní cíle.
Zájem regionálního charakteru byl organicky propojen se zájmem o jednu
z nejvýznamnějších etap národní minulosti, která právě v táborském
regionu našla svůj specifický výraz - husitství a v širším slova smyslu
českou reformaci. Původní návrh jasně hovoří o památkách „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 historií tohoto
zařízení. V roce 1960 byl změněn jeho název na Muzeum husitského
revolučního hnutí, v roce 1978 pak posílen regionální prvek připojením
Okresního muzea Táborska v Soběslavi. Téhož roku zahájilo muzeum řadu
husitologických sympozií a začalo vydávat sborník Husitský Tábor, který
záhy vytvořil dosud chybějící vědeckou platformu pro české husitologické
a medievistické bádání. V roce 1990 se opět změnil název, tentokrát na
Husitské muzeum. Tato změna v žádném případě nesouvisela s tehdy
módním odklonem od husitské revoluce. Naopak. Na jedné straně šlo
o širší chápání této tématiky, na druhé o sjednocení názvu s neoficiálním
pojmenováním táborského muzea v zahraničí jako Hussitenmuseum.
Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2000 k rehabilitaci památníků
bojů za svobodu, nezávislost a demokracii uložilo Husitskému muzeu
vybudovat v souladu se závětí paní Hany Benešové v Sezimově Ústí
památník druhému československému prezidentu E. Benešovi. V roce 2001
byla zahájena první etapa této akce, a to rekonstrukcí jeho úmrtního pokoje
a pracovny a vybavením mobiliářem, který se podle závěti stal součástí
sbírky Husitského muzea. V roce 2005 byla otevřena na přístupové cestě
k hrobce manželů Benešových nová budova Památníku dr. E. Beneše,
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prezidenta republiky s expozicí a filmovým programem. V roce 2009 pak
Úřad vlády dokončil rekonstrukci Benešovy vily v přízemí a muzeum
vybavilo halu, jídelnu a salon původním mobiliářem.
Husitské muzeum v Táboře vyvíjí činnost v oblasti společenskovědné i přírodovědné, regionální i specializované. Jeho rozsáhlý
sbírkový fond se každoročně rozrůstá o nové akvizice, získávané nákupem,
dary a zejména intenzivním archeologickým výzkumem. Regionální
činnost je krom historických oborů doménou Blatského muzea v Soběslavi
(pobočky Husitského muzea) a spočívá v oborech zoologie, botaniky,
geologie a národopisu. Historické obory specializované i regionálně pojaté
se provozují v Táboře. Jde o historii husitství, v širokých souvislostech
a vzhledem k mimořádně velkému staršímu archeologickému fondu
a zároveň současné rozsáhlé výzkumné činnosti, o dějiny hmotné kultury
a každodenního života ve středověku. Dalším specializovaným oborem je
život a dílo prezidenta dr. E. Beneše. Vědeckou a výzkumnou činnost
v tomto směru však muzeum dosud neprovádí.
Zřizovatelem muzea, které je státní příspěvkovou organizací,
je 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 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

V roce 2002 byly podsbírky Husitského muzea v Táboře zapsány do
CES jako „Sbírka Husitského muzea“ pod číslem MTA/002-05-07/1540002.
Při zpracování došlo k některým úpravám 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 k 1. 1. 2009: V 55 podsbírkách
bylo evidováno 117 248 inventárních čísel a 431 786 kusů (230 816 kusů
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náleží středověké archeologii). Počet přírůstkových čísel za rok 2009 je 100
(1 329 kusů). Počet zkatalogizovaných kusů ve vykazovaném období je
1 274 a jsou pokryty 1 178 inventárními čísly. Konečný stav k 31. 12. 2009
je 118 426 inventárních čísel a 232 459 zkatalogizovaných kusů.
Rozpracovanou zůstává hlavně rozsáhlá sbírka Středověké
archeologie, (celkem cca 240 000 kusů, z toho cca 194 343 pouze 1. stupeň),
která pochází z předcházejících let. Zpracovávají se nové, rozsáhlé nálezy
ze současných výzkumů.

2.3

Inventarizace

Vzhledem k tomu že ve vykazovaném období byli pracovníci
archeologického útvaru maximálně vytíženi při práci v terénu, byla
zinventována pouze malá část podsbírky Středověká archeologie, tj. 81 i. č.
(81 kusů).

2.4

Kresebná a fotografická dokumentace

V roce 2009 v archeologickém oddělení provedla dokumentátorka
Alena Hladíková kresebnou dokumentaci a typologické tabulky 311 ks:
Mladá Vožice - náměstí (keramika – 5 ks; Sezimovo Ústí I. – (keramika –
5 ks; Chýnov – staré fondy (keramika – 90 ks, kov – 1 ks); Chýnov – Domov
pro seniory (keramika – 143 ks, kovy 9 ks); Bechyně – nám. čp. 18 (kachle –
17 ks); Tábor – Žižkovo nám. čp. 1 (kachle 2 ks, keramika 19 ks, kovy 7 ks,
mazanice 13 ks).
Fotograf muzea Zdeněk Prchlík dokumentoval průběh postupu
archeologických výzkumů a archeologických nálezů. V rámci možností se
stále pokračuje s fotodokumentací sbírkového fondu, zejména nových
přírůstků a konzervovaných sbírkových předmětů , cca 250 kusů.

2.5

Dezinfekce

Vlastními silami je 2x ročně prováděna dezinfekce v přírodovědných
sbírkách (plnění dezinfekčního preparátu). Trvale je sledován depozitář
textilu a prováděna výměna preparátu proti molům.
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2.6

Konzervace

2.6.1 Vlastními silami
Vzhledem k nutné účasti konzervátora F. Jandy v terénu při
archeologických záchranných výzkumech nebyla prakticky prováděna
konzervace kovů
M. Kovář v roce 2009 konzervoval následující předměty z muzejních
sbírkových fondů: kolébka, ševcovská cechovní truhla, husitská lopata,
hornická nosítka, necky, korbel, mísa, díže, 3 perníkové formy, košík,
podmalba na skle, zrcadlový rám, rám obrazu Ježíše Krista, 3 vycházkové
hole, 2 flašinety, 3 malované kužely a figurky keramického betlému.

2.7

Restaurování

2.7.1 Vlastními silami
Restaurátorka, Helena Drdová, zrestaurovala 2 sochy z podsbírky
Kostelní a 1 stolní lampu z Pozůstalosti Hany Benešové (K 82, K 146,
HB 99). Dále provádí celoroční údržbu a restaurování poničených
exponátů v expozicích, zejména monumentální sochu Jana Žižky na koni
v čp. 1 a tzv. „Salusův“ model Tábora v expozici „Husité“.

3.

Expozice a návštěvnost

3.1

Expozice v Táboře

Husitské muzeum v Táboře získalo grant na projekt „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, 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. čtvrtletí 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 zajišťuje město
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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.
Rok 2009 probíhal ve znamení realizační fáze projektu. Dne
20. 2. 2009 byly zahájeny stavební práce, které zahrnují kompletní
rekonstrukci nově zpřístupněného sklepení, přestavbu zázemí pro
zaměstnance a muzejní prodejny, bezbariérové sociálního zařízení
a výměnu inženýrských rozvodů. V objektu současně probíhal intenzívní
archeologický výzkum (nález polozemnice z konce 13. stol. druhotně
obnovené husity a později překryté měšťanským domem). Dne 17. září
2009 se konala v objektu Staré radnice tisková konference, na které byly
prezentovány výsledky uzavřených archeologických výzkumů. Do konce
roku 2009 byly připraveny podklady pro zahájení realizace výstavního
mobiliáře a úpravy expozičních prostor.
V prvém patře staré táborské radnice, která je hlavní expoziční
budovou muzea je umístěna Galerie výtvarného umění, kterou
tvoří následující tématické části: Ikonografie Tábora v 17.–20. století
a Husitství v české malbě 19. a 20. století. Obě části tématicky navazují na
expozici Husité. Galerie byla v posledním ze šesti sálů rozšířena o tématiku
Rezonance husitství ve XX. Století. Další prostor je věnován uměleckému
dílu Františka Bílka a Umění 20. století ve sbírkách Husitského muzea
V prostorách gotického sálu (horní máshaus gotické budovy) je umístěna
stálá expozice sádrových plastik s husitskou tématikou od významných
autorů 20. století.
Návštěvnicky atraktivním a oblíbeným objektem Husitského muzea
je Táborské středověké podzemí přístupné z budovy historické radnice.
Tzv. „lochy“, které ve středověku sloužily jako skrytý skladový a útočištný
prostor a jsou známy i z jiných měst případně vesnic, vznikaly v Táboře
podle záznamů z Nejstarší trhové knihy patrně od 30. let 15. století nebo o
něco málo dříve. Byly vytesány do skalnatého podloží tehdy obvyklým
hornickým způsobem – mlátkem a želízkem. Hornické řemeslo je proto
připomenuto na několika zastaveních. Tyto expozice mají celoroční
provoz, duben – říjen denně od 8.30 do 17.00 hodin, listopad – březen:
pondělí – pátek od 8.30 do 17.00 hodin.
V Bechyňské bráně, která uzavírá staré město na konci Klokotské
ulice nad lužnickým údolím a jako jediná z táborských bran se zachovala,
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je od roku 1990 umístěna expozice Život a práce středověké společnosti.
Tato expozice seznamuje návštěvníka s hmotnou kulturou a každodenním
životem různých vrstev středověké společnosti na podkladě rozsáhlých
archeologických nálezů z venkovského, feudálního, církevního i městského
prostředí
a
dlouhodobých
výsledků
ikonografického
bádání
a dokumentace. Řada modelů a maket ukazuje rekonstrukce obytných
i výrobních objektů archeologicky zkoumaných na Táborsku, oděv a zbroj
středověkého člověka z různých sociálních vrstev. Na požádání provedou
průvodci návštěvníky i touto expozicí.
Objektem Bechyňské brány se vstupuje i do věže zvané Kotnov,
jednoho z nejkrásnějších vyhlídkových míst v Táboře.
Bechyňská brána s expozicí „Život a práce středověké společnosti“
a vyhlídkovou věží Kotnov je přístupná květen – září, denně od 8.30 do
17.00 hodin.

3.2

Expozice v Sezimově Ústí

Expoziční prostory Benešovy vily byly zpřístupněny veřejnosti
v roce 2009 po rozsáhlé rekonstrukci přízemí objektu do původní podoby.
Na základě dohody mezi Úřadem vlády ČR a Husitským muzeem
v Táboře byly do objektu zapůjčeny sbírkové předměty původního
mobiliáře z haly, jídelny a salonu.
Expozice Památníku dr. E. Beneše, prezidenta republiky v Sezimově
Ústí představuje návštěvníku politický i soukromý život druhého
československého prezidenta E. Beneše a jeho manželky Hany. Je doplněna
vybraným mobiliářem z odkazu Hany Benešové a autorskými filmovými
dokumenty o životě tohoto významného politika a jeho vztahu k Sezimovu
Ústí. Tato expozice měla na základě zkušeností z předchozích let
prodlouženou otevírací dobu i v měsíci říjnu denně od 9.00 do 15.00 hodin
a na požádání byla otevírána objednaným výpravám i v ostatních měsících.
Otevírací doba je od května do září denně od 9.00 do 17.00 hodin. Dále
17. 11. a 2. 12.

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 každodenní život venkovského prostředí Táborska,
zejména folkloristicky výrazných blatských vesnic západně od řeky
Lužnice, mezi městy Soběslav a Veselí n. L. Předvádí práci všedního dne
i slavnostní okamžiky blatských sedláků, hmotnou i duchovní kulturu. Její
vypovídací hodnota je založena na kvalitním sbírkovém etnografickém
materiálu, který je však vystavován poměrně zastaralým a nevhodným
způsobem. Jelikož na výraznější reinstalaci nebyly dosud finanční
prostředky, přistoupili pracovníci Blatského muzea k reinstalaci postupné,
při níž využívají výstavní nábytek získaný převodem z Národního muzea
(původně Lobkovický palác). Husitské muzeum nechalo natočit podle
vlastního scénáře (PhDr. Miloš Drda, CSc.) od firmy Media Works
středometrážní dokument Rok na Blatech. Ukazuje nejen tradiční hmotnou
kulturu a folklor blatských sedláků ale i všechno to, co transformovala
současná společnost.
V Rožmberském domě je umístěna expozice Příroda Táborska.
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 v Soběslavi: „Příroda Táborska“ v Rožmberském domě,
„Národopis Blat a Kozácka“ ve Smrčkově domě má sezónní provoz
květen – září, úterý – neděle od 8.30 do 16.00 hodin.

3.4

Expozice ve Veselí nad Lužnicí

Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí prezentuje významné sbírkové
předměty muzea v expozici s názvem Z pokladů muzea. Jde především
o výtvarné umění a umělecké řemeslo 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 „Z pokladů muzea“ ve Weisově
domě ve Veselí nad Lužnicí má sezónní provoz květen – září,
úterý – neděle od 8.30 do 16.00 hodin.
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3.5

Návštěvnost

Expozice a výstavy v roce 2009 navštívilo 91 291 osob (z toho cizinci
19 574 osob).

4.

Výstavy a kulturně vzdělávací akce

V roce 2009 bylo ve výstavních prostorách všech objektů muzea
či mimo muzeum nainstalováno celkem 25 výstav. Z toho 1 zcela
z podsbírek muzea, 3 ve spolupráci s jinými organizacemi, výtvarníky
a autory vystavovaných exponátů, 8 ve spolupráci s Městem Tábor,
3 putovní, 4 ve spolupráci se základními a mateřskými školami,
a výtvarnými, či uměleckými kroužky v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí,
Táboře, Bechyni, Českém Krumlově, 1 z vlastních fotografií muzea,
2 z archeologických nálezů muzea (čp. 1 Tábor; Bernartice), 2 převzaté
(agentura FOIBOS, NM Praha a s ním spolupracující organizace). V roce
2009 bylo sepsáno 17 Smluv o výpůjčce na dlouhodobé i krátkodobé
výstavy, včetně 3 výstav v zahraničí, 1 zahraniční putovní a k dalším
účelům.
(zkratkové označení objektů: GS – gotický sál středověké radnice v Táboře,
BB – Bechyňská brána v Táboře, RD – Rožmberský dům v Soběslavi,
SD – Smrčkův dům v Soběslavi, WD – Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí).

4.1

Výstavy pořádané v Táboře

Richard lauda (1929–2009): Výběr z malířské a grafické tvorby ze sbírky
Husitského muzea v Táboře, které systematicky buduje kolekci
nejvýznamnějšího regionálního autora, obrážejícího etapu českého
ruralismu i trendy sociálního umění. 80. výročí úmrtí.
BB 5. 5. – 21. 6.
Absolventi speciálního ateliéru VŠUP prof. Z. Sklenáře: Vlastní tvůrčí
činnost i vedení speciálního ateliéru se vyznačovaly nejvyšší možnou
kvalitou. Zdeněk Sklenář přenesl kvalitu a smysl českého modernismu do
nedávné minulosti. Transfer na jeho žáky je rozpoznatelný i po letech
v kvalitě, pečlivosti zpracování i invenci.
BB 23. 6. – 31. 7.
Asociace volné grafiky Hollar I: První z cyklických výstav ze sbírek
nejdůležitějšího grafického spolku u nás. Výběr různých grafických technik
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(tisk z hloubky, tisk z plochy, tisk z výšky) a různých
představujících reprezentativní soubor české grafiky 20. století.
BB 3. 8. – 30. 9.

autorů

Děti Evropy malují husitství: Tématikačeské reformace vstoupila do osudů
středoevropských národů. Národní výklady a interpretace dětmi dala
vzniknout zajímavé kolekci výtvarného projevu dětí z Polska, České
republiky, Německa a Lucemburska.
BB 5. 10. – 30. 10.
Dobrý den, demokracie!: Výstava ke 20. výročí listopadových událostí
v Táboře ve spolupráci s Měst. Ú Tábor. Výstavu tvořily soubory fotografií,
plakátů, bleskovek, projevů i hmotných dokladů, které den po dni
mapovaly nejdůležitější události moderních dějin. Nejslavnější interiér
města – gotický sál – spolupůsobil rovněž jako exponát. Odtud hovořil
k zaplněnému náměstí Václav Havel, odtud byla vyhlášena generální
stávka…
GS listopad

4.2

Výstavy pořádané v Soběslavi

Madagaskar – laboratoř bohů: Výstava instalována v sálech obou objektů
Blatského muzea. RD nabídl pohled na madagaskarskou přírodu, její
ohrožení a ochranu. Úvodní část výstavy ve SD stručně popisovala vznik
ostrova a vývoj madagaskarské přírody v dávných geologických dobách
a především v posledních 2000 letech, kdy na ostrově žijí lidé. Hlavní
pozornost byla věnována právě tamnímu obyvatelstvu (Malgašům), jeho
kultuře a obživě. množství exponátů bylo zapůjčeno ze sbírek Národního
muzea v Praze – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických
kultur a především z několika soukromých sbírek. Výstava byla pořádána
ve spolupráci s Národním muzeem v Praze,
Botanickou zahradou
hl. m. Prahy a Agenturou Koniklec.
RD a SD 6. 6. – 30. 9.
Narodil se Kristus Pán…: která byla tentokrát tematicky zaměřená na
české a moravské betlemy. K vidění byly nejen exponáty ze soběslavských
a táborských muzejních sbírek, ale také z fondů dalších muzeí (Moravské
zemské muzeum v Brně, Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec,
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) i od soukromých sběratelů
(především z Táborska). Ve výstavních sálech 1. patra byly instalovány
přes čtyři desítky betlemů ze dřeva, papíru, lepenky, keramiky, korálků
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i perníku a zároveň tu návštěvníci mohli posedět u filmu o tradičních
zimních a vánočních zvycích z oblasti Blat (z DVD Rok na Blatech).
SD 8. 12. – 23. 12., 27. – 30. 12.

4.3

Výstavy pořádané ve Veselí nad Lužnicí

Zrcadlení: práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Veselí nad Lužnicí;
Tvůrčí proměny: výstava řemesel a výtvarných prací studentů středních
uměleckoprůmyslových škol v Soběslavi, Bechyni a Českém Krumlově
(4. ročník).
Slavné vily Jihočeského kraje: Výstava předvedla 50 nejvýznamnějších
jihočeských vil v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích,
Jindřichově Hradci, Písku, Táboře a Sezimově Ústí, ale i Bechyni, Chýnově
a dalších místech od významných architektů konce 19. a prvé
pol. 20. století Františkem Bílkem a Dušamem Jurkovičem počínaje a Janem
Kotěrou konče. Pestrou mozaiku děl a stavebníků dovršila vila prezidenta
Edvarda Beneše od architektů Petra kropáčka a Otokara Fierlingera
s významným tvůrčím podílem manželů Benešových.
WD 29. 6. - vernisáž
Střípky z veselské historie: K 750. výročí založení města pracovníci BM ve
spolupráci s občanským sdružením Přátelé historie Veselí nad Lužnicí
a okolí připravili výstavu, na které bylo možné shlédnout historické listiny,
fotografie a doklady dokumentující historii města.
WD 7. 9. - vernisáž

4.4

Výstavy pořádané mimo objekty muzea

Neznámý svět drobných savců: stále putuje po Čechách. V roce 2009
Sokolov a Nejdek. 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.
Husův hrneček – liturgický předmět středověkého kacířství: Konstanz –
Husshaus. U příležitosti 25. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi
městy Tábor a Kostnice byla instalována výstava o výsledcích rozboru

11

nálezu koflíku s vyrytými slovy Husovy písně „Králi slavný, Kriste
dobrý…“ a porušeným latinským nápisem, vztahujícím se k přijímání pod
obojí, ze Sezimova Ústí. Koflík byl interpretován ve studii M. Drdy
a R. Krajíce jako nádobka, z níž přijímali původní Táboři krev Páně.
Husův dům květen – září 2009
Depot pravěkých měděných žeber: Obec Bernartice – hromadný nález
měděné suroviny ve tvaru žeber z Bernartic. výstava instalovaná
pracovnicemi archeologického oddělení Alenou Hladíkovou a Emilií
Peštovou,
pod
vedením
vedoucího
archeologického
oddělení
HM v Táboře, doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc.
(červenec 2009)

4.5

Výstavy, na nichž Husitské muzeum participovalo svými sbírkami

Město Tábor: Evropa – kolébka vědeckého porodnictví (2 exponáty).
Město Tábor Velikonoční výstava spojená s výstavou obrazů a kreseb Jana
Stránského (61 exponátů).
Schallaburg KulturbetriebsgesmbH, Schloss Schallaburg: Dolnorakouská
zemská výstava 2009 Česko.Rakousko. rozděleni, odloučeni, spojeni –
12 exponátů z Pozůstalosti Hany Benešové do Raabsu a 1 exponát (starý
tisk z knihovny BM) do Telče.
Gemeinnützigen Mistebacher Museums und Kunst BetriebsgesmbH,
Mistelbach – výstava Das Wunder Wein „Kult – Fest – Ritual“ –
11 exponátů.
Správa Pražského hradu – výstava Umění české reformace – 4 exponáty.
Bovaria, e. V. Nabburg – putovní výstava Po stopách husitů – 4 exponáty.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - výstava Kdož jsú boží bojovníci –
52 exponátů.
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci – výstava Jihočeské
lidové textilie – 29 exponátů.
Novoměstská radnice Praha – výstava Minulost léčitelství a lékařství
v českých zemích od středověku do počátku 20. století – 18 exponátů.
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Hus-Museum Konstanz – výstava Betlémská kaple v Praze – 2 exponáty.
Národní galerie v Praze – výstava Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo –
1 exponát.
Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí – výstava Listopad 1989
15 exponátů.

4.6

Půjčky a zápůjčky s ostatními muzei

Muzeum v roce 2009 zapůjčilo 438 exponátů, z toho 30 do zahraničí.
Vypůjčilo si 58 exponátů, a to 54 od Nadace Hollar, 3 betlémy od
Moravského zemského muzea v Brně, Muzea Jindřichohradecka
Jindřichův Hradec a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, které
Husitskému muzeu zapůjčilo na dlouhodobou zápůjčku renesanční
mosaznou křtící mísu pro expozici Život a práce středověké společnosti na
Bechyňskou bránu.

4.7

Přednášky

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

4.7.1 Historické přednášky
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (historik HM v Táboře) Bitva u Moháče,
přednáška a autorské představení knihy
SOkA 24. 2.
Dr. Josef Jůza (předseda společnosti pro zachování husitských památek
v Táboře): Duchovní odkaz české reformace v dílech předních českých
historiků
HM 17. 3.
Mgr. Ludmila Mikulová (ČKA, Chýnov): Kostely na Táborsku.
HM 31. 3.
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Jaroslava Vosátková (KČT Tábor): Jak plynul čas na Lužnici od Tábora do
Příběnic. Proměny údolí Lužnice od založení Klubu českých turistů Tábor
1893, beseda a videofilm táborských ochotníků 2001.
HM 27. 4.
PhDr. Zdeňka Prokopová a Mgr. Martin Gaži (odborní pracovníci
Národního památkového ústavu): „Já, skorem zdechlina lidská, k Matičce
zdejší jsem důvěrnost vzal“. Typologie mariánských poutních míst na
barokním jihu Čech.
HM 17. 9.
PhDr. Jiří Kořalka, DrSc. (pražský historik, dlouholetý spolupracovník
Husitského muzea): Putování českých ctitelů Jana Husa do Kostnice
v 19. a 20. století. Následovala komentovaná večerní prohlídka výstavy
Po stopách husitů v gotickém sále Staré radnice
HM 20. 10.
PhDr. Jiří Úlovec (kasteolog a archivář, Praha): Hrady, zámky a tvrze
Táborska II.
SOkA 12. 11.
Celkem 7 přednášek navštívilo 263 posluchačů.

4.7.2 Přednášky cyklu Od Tábora až na konec světa v Soběslavi
V zimních a jarních měsících roku probíhaly v Rožmberském domě
v Soběslavi již tradiční cestopisné přednášky „Od Tábora až na konec
světa“, přičemž začátkem roku šlo o pokračování 10. ročníku a v listopadu
začal 11. ročník tohoto cyklu. Celkem v roce 2009 proběhlo 6 cestopisných
přednášek.
Přednášky 10. ročníku cyklu (2008–2009):
Petr Bambousek (milovník tropické přírody, amatérský ornitolog
a vášnivý fotograf, Příbram): Thajsko očima zvířat a lidí.
RD 28. 1.
Pavel Mráz (cyklocestovatel, Tábor): Když Tunisko, tak na kole.
RD 11. 2.
RNDr. Daniel Abazid (botanik BM): Dalmácie známá neznámá.
RD 25. 3.
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RNDr. Darina Koubínová a Filip Husník (účastníci přírodovědné expedice
Baobab 2006, Praha a České Budějovice): Madagaskar – laboratoř bohů.
RD 15. 4.
Přednášky 11. ročníku cyklu (2009–2010):
František Šesták (cyklista, člen Klubu českých cestovatelů, Sedlice
u Blatné): Z Čech až na konec světa aneb Svatojakubskou cestou do
Španělska a Portugalska.
RD 11. 11.
Ing. Michael Strnad (amatérský ornitolog, Chýnov): Všude kolem Mexiko
(promítání filmového dokumentu s komentářem autora).
RD 2. 12.

4.7.3 Barevné čtvrtky
Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec
světa“ v Táboře:
V Táboře pořádají od podzimu 2009 cestopisné přednášky společně
BM, Divadlo Oskara Nedbala Tábor (DON) a Městský úřad Tábor – odbor
kultury a cestovního ruchu. Již po prvním ročníku lze jednoznačně říct, že
se naplnilo naše očekávání, tzn. že splynutím s dlouholetým divadelním
cyklem „Barevný čtvrtek“ došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti a to
nejen celkově (přednášek je ročně 10 oproti zpravidla šesti muzejním
přednáškám v minulých letech), tak jak u jednotlivých přednášek.
Cestopisné večery probíhají v Malém sále Divadla Oskara Nedbala (DON).
Přednášky 30. ročníku cyklu (2008–2009):
Petr Bambousek (milovník tropické přírody, amatérský ornitolog a vášnivý
fotograf, Příbram): Thajsko očima zvířat a lidí.
DON 22. 1.
Pavel Mráz (cyklocestovatel, Tábor): Když Tunisko, tak na kole.
DON 12. 2.
RNDr. Daniel Abazid (botanik BM): Dalmácie známá neznámá.
DON 26. 3.
RNDr. Darina Koubínová a Filip Husník (účastníci přírodovědné expedice
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Baobab 2006, Praha a České Budějovice): Madagaskar – laboratoř bohů.
DON 30. 4.
Ing. Radovan Jirků (cestovatel, Pelhřimov): Himálaj na motorce.
DON 21. 5.
Ing. Vladimír Kremsa (profesor Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor,
v minulosti osm let působící v Mexiku): Napříč Jižní Amerikou.
DON 18. 6.
Přednášky 31. ročníku cyklu (2009–2010):
Ing. Petr Jandík (horolezec, vodák a vydavatel vydavatel portálu
HoryInfo.cz, Praha): Altaj.
DON 24. 9.
Petr Mikeska (herec a režisér Městského divadla Mladá Boleslav): Řecký
večer – Elliniki vradia; pořad moderuje Monika Hašková; v úvodu
večera ohlédnutí za třicetiletým trváním Barevných čtvrtků (Daniel
Abazid).
DON 15. 10.
Petr Bambousek (milovník tropické přírody, amatérský ornitolog a vášnivý
fotograf, Příbram): Gambie – Peklo, Očistec, Ráj.
DON 5. 11.
Mgr. Martin Loew (cestovatel, Praha): Slovensko – zemí našich nejbližších
sousedů.
DON 10. 12.
Koordinátoři přednáškového cyklu: Daniel Abazid a Marcel Kříž (DON).

4.7.4 Přednáška v Soběslavi mimo cyklus
Mgr. Petr Lintner (profesor soběslavského gymnázia, pokračovatel rodinné
historické tradice, Soběslav): Pohledy soběslavské I. – beseda nad knihou
(ve spolupráci s Knihkupectvím sv. Víta a Kulturním domem města
Soběslavi).
Kulturní dům města Soběslavi 10. 12.
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4.7.5 Přednášky mimo objekty HM
RNDr. Daniel Abazid (BM): Dalmácie známá neznámá.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 15. 1.
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Archeologické výzkumy HM v Táboře v roce 2008. Přednáška pro zasedání
České archeologické společnosti, České Budějovice, 2. 3. 2009.
Táborské nálezy z čp. 308. Přednáška na konferenci Archeologia technica,
duben 2009.
Archeologické výzkumy HM v Táboře v roce 2008. Přednáška na konferenci
Archeologia hisorica, Pardubice, září 2009.
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
Jan Žižka a husitské válečnictví v kontextu pozdního středověku,
24. listopadu 2009, Prašná brána Praha; seminář Husitsví a Praha spojený
s veřejnou panelovou diskusí, pořádala firma ABL FM Services – Pražské
věže.
PhDr. Stanislav Zita
Při 11 besedách a exkurzích pro různé školy přednesl v Táboře a Sezimově
Ústí následující přednášky:
O historii Odborné školy pro ženská povolání v Táboře k 70. výročí
budovy.
70. výročí otevření Sboru Božích bojovníků v Táboře.

4.8.

Exkurze

4.8.1 Cyklus Přírodou krok za krokem
Již posedmé jsme spolu s nevládní neziskovou organizací Ochrana
fauny ČR se sídlem ve Voticích a ve spolupráci s několika dalšími subjekty
v regionu připravili cyklus 14 vycházek seznamujících účastníky
s přírodou na území okresů Tábor, Benešov a Příbram. Naším společným
záměrem je také přispět k ekologické výchově obyvatel a návštěvníků
regionu středočesko-jihočeského pomezí.
Vítání ptačího zpěvu v Táboře, vycházka do okolí města spojená
s pozorováním a poslechem ptáků.
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vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Jiří Vitovský (všichni
ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 25. 4.
Za piskoři, obojživelníky a plazy do okolí Dráchova, exkurze do oblasti
Dráchovských tůní, kde žije významná populace chráněné ryby piskoře
pruhovaného a řada druhů obojživelníků a plazů.
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 8. 5.
Příroda Borkovických blat /Soběslavsko/, celodenní vycházka po
renovované naučné stezce s novým informačním systémem, pozorování
blatské flóry a hmyzu v jejím okolí.
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (BM), Ing. Jiří Bumerl (Tábor) a RNDr. Jiří
Řehounek (Sdružení Calla České Budějovice) 24. 5.
Za jarní květenou na Zvírotický meandr /Sedlčansko/, seznámení s jarním
aspektem skalních stepí a teplomilných trávníků typických pro údolí
středního toku Vltavy a řada vyhlídek do okolí řeky
vedoucí: Jiří Malíček (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze) 6. 6.
Zámecký park na Dobříši, prohlídka anglického parku a francouzské
zahrady obklopující zámek rodu Colloredo-Mansfeldů s výkladem
o jednotlivých významných dřevinách.
vedoucí: RNDr. Anna Skalická (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze) 20. 6.
Luční u Sezimova Ústí – mykologická perla Táborska, 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) 8. 8.
Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou /Benešovsko/, pozorování
kolonie netopýra velkého v hradní věži spojené s promítáním, vycházka
k řece a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených
handicapovaných netopýrů, doprovodný program pro děti.
vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu
netopýrů) 28. 8.
Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice odchyt netopýrů do sítí
a jejich sledování ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených
handicapovaných netopýrů, promítání a doprovodný program pro děti.
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vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu
netopýrů) a Aleš Nový (o. s. Danar Mladá Vožice) 29. 8.
Evropská noc pro netopýry v Chýnovské jeskyni.
vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Praha) 4. 9.
Za hořečkem českým do přírodní památky Hroby /Táborsko/, vycházka do
přírodní památky Hroby, kde se nachází jediná dochovaná lokalita kriticky
ohrožené rostliny hořeček český (Gentianella bohemica) na Táborsku, a do
jejího okolí.
vedoucí: RNDr. Jiří Brabec (specialista na české hořečky, Krajské muzeum
Karlovarského kraje Cheb), Ing. Jan Fišer (management lokality, Odbor
životního prostředí Městského úřadu Tábor) a RNDr. Daniel Abazid (BM) 1
19. 9.
Barevný svět lišejníků Týnčanského krasu /Sedlčansko/, prohlídka
bohatých vápencových společenstev lišejníků charakteristických pro
lokalitu Kozince a okolí lomu Skoupý v Týnčanském krasu u Petrovic.
vedoucí: Jiří Malíček (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze) 26. 9.
Festival ptactva u rybníka Musík /Sedlčansko/, pozorování ptáků na
hladině rybníka a v okolních porostech spojené s ukázkou odchytu
a kroužkování.
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora a Josef Veselý (Česká společnost
ornitologická) 3. 10.
Houby Velkého huteckého lesa u Tábora, mykologická exkurze do okolí
táborské příměstské části Hlinice.
vedoucí: Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 10. 10.
Po stopách dolování v rudním revíru Ratibořských Hor /Táborsko/,
celodenní vycházka do okolí Ratibořských Hor zaměřená na historii
a pozůstatky důlní činnosti,po návratu promítání fotografií z podzemí
a geologických výzkumů
vedoucí: František Krejča (Správa Chýnovské jeskyně) 1+3 17. 10.
Koordinátoři cyklu exkurzí: D. Abazid, (BM, exkurze označené a P. Nová (externí
spolupracovnice Ochrany fauny ČR Votice).
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4.8.2 Ostatní exkurze
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. provedl 5 x zájemce z řad veřejnosti po
městě a expozicích HM

4.9

Koncerty a další akce v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Ve Weisově domě proběhly 4 koncerty a 2 komponované večery
(většinou pořádané ve spolupráci s Infocentrem města Veselí nad Lužnicí).
Beseda s textařem, básníkem a dramatikem Janem
(spolutvůrcem české populární hudby šedesátých let)
WD 31. 3.

Schneiderem

Májový klavírní koncert Václava Valenty doplněný poezií Mirky Pehové
WD 16. 5.
Malý letní koncert Lenky Martinů (zpěv, kytara) a Martina Šedy (zpěv,
klavír)
WD 21. 7.
Tam kde voní rojovník promítání stejnojmenného filmu spojené s besedou
o spisovatelce Marii Krškové (připravil Václav Jelínek)
WD 17. 9.
Komorní klavírní koncert u příležitosti 20. výročí pádu železné opony:
Jiří Emmer (klavír) a Zuzana Bouchalová (klavír); koncert za doprovodu
recitace poezie Jana Schneidera
WD 17. 11.
Malý vánoční koncert Lenky Martinů (zpěv, kytara) a Martina Šedy (zpěv,
klavír)
WD 16. 12.
Koordinátor akcí: K. Mráz
Závěrečný koncert žáků místní ZUŠ
RD 18. 6.
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5.

Vědecká a výzkumná činnost

5.1

Výzkum pracoviště Tábor Husitského muzea:

5.1.1 Útvar historického výzkumu
Stále pokračuje zpracovávání dílčích témat novověké historie pro
Dějiny Tábora

5.1.2 Útvar archeologické památkové péče
Archeologické oddělení, pod vedením doc. PhDr. Rudolfa Krajíce,
CSc. zajišťuje vedení smluvních archeologických výzkumů (20 lokalit)
včetně vypracování nálezových zpráv a podkladů pro účtování.
I v roce 2009 pokračovaly rozsáhlé archeologické výzkumy na stavbě
dálnice Soběslav – Veselí nad Lužnicí; na nově budované odpočinkové
zóně „Komora“ v Táboře a vrcholem byl dvouměsíční, nálezově bohatý
archeologický záchranný výzkum NKP Staré radnice – hlavní budovy
muzea na Žižkově náměstí čp. l. Na dominantní táborské lokalitě byla opět
zjištěna prostorová návaznost nejstaršího husitského osídlení na objekty
13. století.
Většina terénních akcí byla průběžně prezentována ve sdělovacích
prostředcích a do konce roku 2009 bylo v Archeologickém ústavu AV ČR
nově zaevidováno 16 nálezových zpráv archeologických výzkumů HM
Tábor a ArÚ AV ČR Praha.
Archeologické výzkumy a dohledy v roce 2009:
V roce 2009 bylo uzavřeno 38 smluv, včetně 2 dodatků ke smlouvám
z roku 2005, a to dodatek č.1/09 D3 – 0308 – „Soběslav – Veselí nad
Lužnicí“ (smlouva č. 28/09) a dodatek č. 2/09 D3 – 0308 B „most přes
Lužnici“, k. ú. Řípec a k. ú. Žíšov (smlouva č. 29/09).
Účetně bylo uzavřeno 7 smluv z roku 2008 a 10 smluv z roku 2009.
Celkem bylo zpracováno 17 nálezových zpráv. Obrat účtovaných smluv
činil Kč 1 112 510,- a zisk HM Kč 323 740,-.
Smlouvy uzavřené v roce 2009:
Sml. 1/09

Římskokatolická farnost Chotoviny – úprava okolí kostela

Sml. 2/09

Obec Sudoměřice u Bechyně – Bechyňská
prodloužení kanalizace

Smoleč –
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Sml. 3/09

Římskokatolická farnost Tábor – oprava podlahy kostela

Sml. 4/09

Město Mladá Vožice - rekonstrukce Žižkova náměstí

Sml. 5/09

Vodárenské sdružení Bechyňsko - prodloužení vod.
Hvožďany

Sml. 6/09

Město Tábor – Tábor - klidová zóna Jordán - I.etapa

Sml. 7/09

E.ON – Zhoř u Tábora - kabel NN

Sml. 8/09

E.ON – Nová Ves u Ml.Vožice - kabel NN

Sml. 9/09

E.ON – Nedvědice – kabel NN

Sml. 10/09

Rašelina Soběslav – rekonstrukce domu v Soběslavi čp. 170

Sml. 11/09

Vodárenská společnost Táborsko – Tábor - rekonstrukce
sběrače

Sml. 12/09

Město Tábor – oprava Jordánské hráze

Sml. 13/09

E.ON – Tábor, Valdenská ul. – kabel NN

Sml. 14/09

E.ON – Malšice – náměstí - kabel NN

Sml. 15/09

E.ON – Želeč – kabel NN

Sml. 16/09

E.ON – Mladá Vožice - kabel NN

Sml. 17/09

Leonhard Moll Ostrava – ZST – mobile, Zběšičky

Sml. 18/09

manželé Ondřejovi - Sezimovo Ústí I. - RD

Sml. 19/09

E.ON – Dolní Světlá - rekonstrukce k NN

Sml. 20/09

Město Soběslav – hrad Soběslav

Sml. 21/09

Město Tábor – Tábor - odpočinková zóna Komora

Sml. 22/09

E.ON – Mladá Vožice - plynovod
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Sml. 23/09

E.ON – Planá n/L. - kabel NN

Sml. 24/09

Římskokatolická farnost Ratibořské Hory -odvodnění
kostela

Sml. 25/09

ŘSD České Budějovice – D3 stavba 0307 A včetně Smolína

Sml. 26/09

CZ INVEST PLUS Tábor – Bežerovice - fotovoltaická
elektrárna

Sml. 27/09

BELLEVUE DEVELOP Tábor – Tábor - úpravy domu
čp. 886

Sml. 28/09
ŘSD České Budějovice – D3-0308A Soběslav – Veselí n/L.
(dodatek 1/09)
Sml. 29/09
ŘSD České Budějovice – D3-0308 B – most přes Lužnici
(dodatek 2/09)
Sml. 30/09

E.ON – Budislav – kabel NN

Sml. 31/09

Římskokatolická farnost Hlasivo – oprava kostela

Sml. 32/09

E.ON – Vilice – podzemní kabel NN

Sml. 33/09

E.ON - Sedlečko-Dobrá Voda – rekonstrukce k NN

Sml. 34/09

Vodár. spol. Táborsko – Tábor – náprava stavu kanalizační
soustavy aglomerace Táborsko

Sml. 35/09

Římskokatolická farnost Chýnov – Chýnov - obnova
podlahy

Sml. 36/09

E.ON – Choustník - rekonstrukce NTZ plynovodu

Sml. 37/09

E.ON – Stádlec - Sitiny – přeložka - plyn

Sml. 38/09

J. Marcová Praha – Tábor – rekonstrukce domu čp. 234

Sml. 39/09

p. Cícha, Soběslav – Sezimovo Ústí – novostavba tenisové
haly
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Sml. 40/09

Ing. Š. Hladík, Chýnov – Jeníčkova Lhota- výstavba
rybníku

Sml. 41/09

BIOFISH Horní Paseka – Velmovice, Chotčiny, Chýnov,
Dolní Hořice – soustava vodních nádrží

Sml. 42/09

E.ON – Vlastiboř - úprava vedení k NN

Sml. 43/09

SŽDC Praha – koridor Horusice - Veselí n/L.

Sml. 44/09

zrušena

Sml. 45/09

E.ON – zemní kabel NN

Sml. 46/09

E.ON – kabel NN pro 9 RD

Sml. 47/09

E.ON – kabel NN pro město Soběslav hrad

Sml. 48/09

E.ON – manželé Kalafunovi - Planá n/L. obnova zdviže
rybníku

Nálezové zprávy za rok 2009:
poř. č. NZ
174
175
176
177
178
179
180
181
182

akce

rozsah stran

Tábor – Holečkovy sady – Vodár. spol. Táborsko – kanalizace, 40
stran 1 CD
Dálnice D3 – 0308 A+B Soběslav – Veselí n/L – ŘSD
147 stran 1 CD
Nové Dvory u Opařan – E.ON Č.B. – kabel NN
20 stran 1 CD
Košice u Soběslavi – E.ON Č. B. – kabel NN
4 strany 1 CD
Tábor kostel Proměnění Páně – Římskokatolická farnost Tábor –
podlaha kostela, 7 stran 1 CD
Borotín – p. Houška –lom rekultivace, 4 strany 1 CD
Tábor - Město Tábor –odpočinková zóna Komora, 70 stran 1 CD
Soběslav – Město Soběslav – úprava parku sv. Marek
12 stran 1 CD
Mladá Vožice – Město Mladá Vožice – rekonstrukce Žižkova
náměstí
16 stran 1CD
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183
184
184
185
186
187
188
189
190
191

5.2

Sezimovo Ústí I. Švehlova ul. – Ondřejovi – výstavba RD
21 stran 1CD
Dobrá Voda – Sedlečko – E.ON Č.B.- rekonstrukce k NN
8 stran 1CD
Malšice, Spálená ulice – E.ON Č.B. – kabel NN
12 stran 1CD
Zběšičky, Tower Systems s. r. o., Ostrava – ZST-mobile
1 strana
Chýnov - Římskokatolická farnost Chýnov – podlaha kostela,
15 stran 1CD
zrušena
Ratibořské Hory - Římskokatolická farnost Rat.Hory - odvodnění
zdí kostela, 4 strany 1CD
Hlasivo – Římskokatolická farnost Hlasivo – oprava kostela
Narození P. Marie, 3 strany 1CD
Bechyně – Římskokatolická farnost Bechyně – odvodnění zdí
klášterního kostela, 27 stran 1 CD

Blatské muzeum:

BM tradičně vykonává vědeckou činnost v přírodovědných oborech
– zvláště v botanice a zoologii savců. S nástupem etnoložky se nově
rozšiřuje odborná působnost BM také na tento obor. V následujícím
přehledu jsou uvedena hlavní dlouhodobá témata našeho výzkumu a jejich
konkrétní naplnění v roce 2009.
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.)
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.
RNDr. Daniel Abazid
Flóra a vegetace Táborska – v roce 2009 navštíveny následující zvláště
chráněná území a další zajímavé lokality okresu: přírodní rezervace

25

Borkovická blata (evropsky významná lokalita, dále jen EVL), Dráchovské
tůně, Kladrubská hora (EVL) a Kozohlůdky (EVL), přírodní památky
Farářský rybník, Hroby (EVL), Kutiny, Stříbrná huť a Zeman, významné
krajinné prvky Bažina nad Starým rybníkem u Kvasejovic a Lom na Svaté
Anně v Táboře – Měšicích, EVL Tábor – Zahrádka a Vlašimská Blanice,
oblast Javorové skály na Jistebnicku
Mgr. Zuzana Nováková
Lidová architektura na Táborsku (Kozácku) – mapování architektury ve
vesnicích na Táborsku (výzkum probíhá v cca 100 obcích), konzultace
s fotoarchivy v Praze a Českých Budějovicích a dalšími odbornými
pracovišti.

5.3

Účast pracovníků muzea na vědeckých konferencích, seminářích
a studijních cestách

Abazid D. Seminář muzejních botaniků ČR a SR v Litoměřicích a Úštěku
(pořádaný Botanickou komisí AMG ČR (spolupořadatalé: Oblastní
muzeum v Litoměřicích a Správa CHKO České středohoří, 25. 5. – 29. 5.
2009) – exkurze do Labského, Verneřického a Lounského středohoří a do
okolí Úštěka, prohlídka výstavy „Orchideje Českého středohoří“ v OM
v Litoměřicích a přednášky
Podzimní setkání muzejních botaniků pořádané Botanickou komisí AMG
ČR v Moravském zemském muzeu v Brně (9. 11. – 10. 11. 2009)
– mj. určovací seminář věnovaný rodu Alchemilla (kontryhel)
Krajíc R. Táborské nálezy z čp. 308. Přednáška na konferenci Archeologia
technica, duben 2009
Archeologické výzkumy HM v Táboře v roce 2008. Přednáška na
konferenci Archeologia hisorica, Pardubice, září 2009
Líkařová J. se zúčastnila 33. celostátní seminář komise knihovníků muzeí
a galerií při AMG ČR konaný ve Východočeském muzeu v Pardubicích
(8. 9. – 10. 9. 2009) – hlavní témata: služby v muzejních knihovnách,
sbírkové fondy a katalagizace starých tisků

Nováková Z. Dějiny staveb 2009 – 10. mezinárodní konference v Nečtinách
(20. 3. – 22. 3. 2009)
Krása řemesel a folklóru Šumavy – setkání hostů a muzejníků v Jihočeském
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muzeu v Českých Budějovicích (18. 9. 2009)
Jihočeský lidový textil – odborný seminář v Muzeu Jindřichohradecka
(aktivní účast, 21. 10. 2009)
Vybíral Z. Studijní pobyt na Central European University Budapest
(Maďarsko), 6.–18. února, spojený s konzultacemi a studiem v Historickém ústavu Maďarské akademie věd / Magyar Tudományos Akadémia
– Történettudományi Intézete (Dr. Géza Pálffy), Maďarském národním
muzeu / Magyar Némzeti Museum, Muzeu města Budapešti / Budapesti
Történeti Museum (Dr. János Szabó), Maďarském vojensko-historickém
muzeu / Hadtorteneti Museum, Maďarské národní knihovně / Országos
Széchényi Könyvtár; témata studia: pozdně středověké válečnictví,
osmanská expanze do střední Evropy, česko-uherské vztahy v raném
novověku, nové expoziční způsoby prezentace historických témat
v muzejní praxi
Studijní cesta Salzburg (Rakousko), 2. dubna; studium v Salzburg Museum
a Festungsmuseum Salzburg; téma studia: nové expoziční způsoby
prezentace historických témat v muzejní praxi
„Jan Žižka a husitské válečnictví v kontextu pozdního středověku“,
24. listopadu 2009, Prašná brána Praha; seminář Husitsví a Praha spojený
s veřejnou panelovou diskusí, pořádala firma ABL FM Services – Pražské
věže
Zbytovský P. Valná hromada České společnosti pro ochranu netopýrů
v Národním muzeu v Praze

5.4 Další vzdělávání muzejních pracovníků
Janda F. navázal na dokončené bakalářské studium na FPF SLU v Opavě
v oboru středověká archeologie a pokračuje na Archeologickém ústavu
FF JU v Českých Budějovicích
Vlasák V. pokračoval ve studiu Kurzu muzejní propedeutiky, který pořádá
AMG ČR. Tento kurz ukončil závěrečnou zkouškou a obhajobou
následující písemné práce: Vlasák V. (2009): Adaptace nově získaného
objektu pro účely depozitáře sbírek regionálního muzea. – Ms.
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Líkařová J., Vlasák V. a Abazid D. se zúčastnili školení k databázovému
programu Clavius konané v táborské firmě Lanius.

6.

Ediční a publikační činnost

6.1

Ediční činnost

Krajíc, R. 2008 (vyšlo v únoru 2009)
Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie středověkého
poddanského města 4. České Budějovice – Tábor.
Medieval Brickmaking. Sezimovo Ústí – archeology of medieval servile
town 4.
ISBN 80-86971-23-0
Pro Husitské muzeum vydalo nakladatelství Albis international Kristiny
Kaiserové v Ústí nad Labem nákladem 500 kusů, 281 str.
Abstrakt česky: na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých
cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl (v naší odborné literatuře
poprvé) zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území
České republiky. Kromě pramenů a odborné literatury z Evropy,
pojednávající o dějinách cihlářského řemesla od starověku po novověk,
byla analyzována archeologická problematika, pojednávají o současném
stavu poznání středověkého cihlářství a technologických zařízení,
dochovaných na území Evropy. Samostatný blok představuje zpracování
nemovitých a 30 000 movitých archeologických nálezů z cihelen
v jihočeském Sezimově Ústí. Závěrečná syntéza řeší rekonstrukci života
a výrobu v ústeckých cihelnách včetně porovnání jejich produkce s dalšími
evropskými středověkými hutěmi. Z rukopisu o rozsahu 360 stran vznikla
celobarevná monotématická publikace. Je vydána v 500 výtiscích s pevným
obalem a samostatným přebalem česky s anglickým resume.
Název a číslo grantu: Grantová agentura České republiky, publikační
grant č. 404/08/0488 pod názvem „Středověké cihlářství“.

6.2 Publikační činnost
Abazid D.

Rámcový botanický průzkum louky v areálu rekreačního
zařízení Javorová skála v přírodním parku Jistebnická
vrchovina – Ms. (2009)

Krajíc R.

Voda a odpady jako privátní i komunální problém
městských aglomerací Water and Waste as a Private and
Communal Problem of Urban Agglomerations (doklady
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z Tábora 13.–18. století), Památky archeologické (2009)
st. 261–300, ISSN 0031-0506
Studie sumarizuje poznatky o privátním i komunálním
hospodaření s vodou a odpady na území dnešního města
Tábor v intervalu od 13. století do novověku, a to na
základě poznatků archeologických výzkumů, dosud
existujících
památek
a
analýzy
písemných
i ikonografických pramenů. První etapu osídlení
strategické ostrožny představuje sídliště ze 13. století.
Tato fáze vyvrcholila neúspěšným pokusem krále
Přemysla Otakara II. založit zde město Hradiště. Druhou
etapou zdejšího osídlení je potom Hradiště hory Tábor,
založené husity v roce 1420, a rozvíjející se zvláště po
povýšení Tábora na královské město v roce 1437.
Podrobně jsou analyzovány nálezy studní na
povrchovou vodu – cisterny, odpadní jímky, další vodní
rezervoáry a městské skládky odpadu. Komunální zájem
o hospodaření s vodou spadá už do 13. století, kdy se
projevoval budováním soustavy zásobních objektů na
užitkovou a protipožární vodu. Od raného novověku je
známa řada písemných nařízení o zacházení s odpady
i budování obecních skládek odpadu. Problém se
zásobováním vodou byl definitivně vyřešen v roce 1492
zřízením vodní nádrže Jordán, vodárenské věže
a rozvodů vody do městských kašen.
Nováková Z.

Terénní výzkum v hraničních sídlech Blat a Kozácka. –
Zpravodaj komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení
České národopisné společnosti, Praha, 6: 9–11.

Nováková Z.

Kozácký kroj (v tisku). [Příspěvek z odborného semináře
Jihočeský lidový textil.] – Muzeum Jindřichohradecka,
Jindřichův Hradec.

V rámci uvedeného přírodovědného výzkumu byly v roce 2009 vytvořeny
následující práce:
Zbytovský P.

Zoogeografie
drobných
savců
severní
části
Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera,
Rodentia). Dílčí zpráva o řešení 4. etapy programového
projektu MK ČR v roce 2009. – Ms.
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Zbytovský P.

Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea
v Táboře. Část II. Hlodavci (Rodentia). – Acta Rerum
Naturalium, Jihlava, 6: 41–46.

Anděra M. et Zbytovský P.
Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na
Českomoravské vrchovině. – Acta Rerum Naturalium,
Jihlava, 6: 35–40.
Anděra M. [Zbytovský P. collab.] (2009)
Monitoring společenstva netopýrů NPP Chýnovská
jeskyně v roce 2009. – Ms.
Zita S.

6.3

Malé vzpomínání nad klokotským
In: Sborník Táborský archiv 14

„panteonem“;

Recenze

Krajíc R.

Krása kraje hřeje. Výběrový katalog gotických
a renesančních kachlů Moravy a Slezska. AVJČ
(recenzovaný časopis), 2009, č. 22, str. 280 – 282,
ISSN 0231-8237.
Katalog
nálezů
středověkých
novověkých kachlů z Moravy a Slezska jako doprovodní
materiál ke stejnojmenné výstavě. Přehled historického
kamnářství a výzdobných motivů na kachlích. Období a
území: středověk, novověk, kachle, Morava, Slezsko.
(Práce kolektivu s odkazem na formální a obsahové
nedostatky)

Krajíc R.

Motolewka Isabela (2009): Renesansowe kafle z zamku
v Inowlodziu. AVJČ (recenzovaný časopis), 2009, č. 22,
str. 283, ISSN 0231–8237. Detailní analýza a prezentace
souboru renesančních kachlů z hradu a zámku
v polském Inowlodziu. Období a území: raný novověk,
hrad – zámek, Polsko.

Krajíc R.

Kol.: Archeologia technica, AVJČ (recenzovaný časopis),
2009, č. 22, str. 286, ISSN 0231-8237.Další z pravidelné
řady sborníků, věnovaných archeologickým výzkumům
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výrobních objektů a technologií na území České
republiky. Období a území: pravěk, středověk, novověk,
archeologie, technologie, Česká republika.
Brátka P.

6.4

Krajíc R.: Středověké cihlářství

Populárně naučné
články, texty pro
sdělovacími prostřředky

Abazid D.

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. Redaktorem a hlavním autorem edice
je D. Abazid. Po 7 dílech vydaných v uvedeném roce
vznikly další 3 části v roce 2009.

Abazid D., Krejča F., Řehounek J. et Špinar P.
Zvláště chráněná území Jihočeského kraje. Přírodní
rezervace Kladrubská hora. – 8 p. [leták], ed. Ing. Václav
Šedivý – OSSIS Tábor.
Abazid D. et Šedivý V.
Příroda Táborska. Orientační mapa. – 12 p. + 1 map.
[leták], ed. Ing. Václav Šedivý – OSSIS Tábor.
Krejča F., Abazid D., Řehounek J. et Špinar P.
Zvláště chráněná území Jihočeského kraje. Přírodní
rezervace Pacova hora. – 8 p. [leták], ed. Ing. Václav
Šedivý – OSSIS Tábor.
Kromě toho vznikl také leták k nově otevřené naučné stezce Borkovická
blata:
Abazid D. [red.] Naučná stezka Borkovická blata. – 8 p. [leták], ed.
Reklamní agentura Quo-ST Tábor.
Brátka P.

Texty k vernisážím: Jan Hus a husitství v tvorbě dětí
Evropy a České ex libris (setkání v Táboře)

Drda M.

Dokončení scénáře k filmu Jan Hus, život, dílo a odkaz
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Zita S.

Články pro tisk:
Vzájemné vztahy stále řešené i opakované
Tajemství kočárku
Několik slov k malému „hornickému“ výročí
Od koho a jak jsme se učili?
Barevná paleta strachu: modří, oranžoví, rudí
Ad: Na koho se zapomnělo?
Tradice táboritů opět zazněla
Region ničily kroupy
Náboženská slavnost byla tichou manifestací
Jak to bylo a je se životem v pohádce
Památka na „lapku“ Jana Žižku
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha – profesionální velitel,
nikoli lidová legenda
Hejtmanství už bez rakouského orla
Listopad 89 z nebe nespadl. V dějinách vše spolu souvisí
Reportáž o vodní nádrži Jordán – pro televizi Nova

6.5

Články s muzejní tématikou v regionálním tisku

Přehled článků, jejichž autory jsou pracovníci a spolupracovníci BM
(řazeny chronologicky):
Abazid D.
Příroda Thajska v Blatském muzeu. [lednová
přednáška v RD] – Soběslavská Hláska, Soběslav,
18/1: 8 et Veselsko, Veselí n. L., 18/1:12.
Abazid D.
Cyklotoulky Tuniskem v Blatském muzeu.
[únorová přednáška v RD] – Soběslavská Hláska,
Soběslav, 18/2: 12.
Abazid D.
Když Tunisko, tak na kole. [únorová přednáška
v RD] – Veselsko, Veselí n. L., 18/2:12.
Anonymus [Hadravová M.]
Infocentrum města ve spolupráci s Blatským
muzeem Weisův dům připravuje na březen
besedu s textařem, básníkem a dramatikem Janem
Schneiderem. [březnový komponovaný pořad ve
WD] – Veselsko, Veselí n. L., 18/2:12.
-mah- [Hadravová M.] Infocentrum města ve spolupráci s Blatským
muzeem Weisův dům vás zve na besedu
s textařem, básníkem a dramatikem Janem
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Schneiderem. [březnový komponovaný pořad ve
WD] – Veselsko, Veselí n. L., 18/3:14.
Abazid D.
Slunná Dalmácie v Blatském muzeu. [březnová
přednáška v RD] – Soběslavská Hláska, Soběslav,
18/3: 1.
Abazid D.
Slunná Dalmácie v soběslavském Blatském muzeu.
[březnová přednáška v RD] – Veselsko, Veselí nad
L., 18/3:15.
Abazid D.
Pestrý duben v Blatském muzeu. [program BM na
duben] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 18/4: 7.
Anonymus [Nováková Z.]
Blatské muzeum v Soběslavi si dovoluje oslovit…
[výzva k dárcovství předmětů do sbírek BM] –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 18/4: 7.
Abazid D.
Letní sezona Blatského muzea začíná! [program
BM na květen] – Soběslavská Hláska, Soběslav,
18/5: 7 et Veselsko, Veselí n. L., 18/5:14 [zde
zkrácená verze].
Bumerlová J.
Vyberte si barvu – nejlépe modrou. [květnová
výstava Modrá v RD] – Soběslavská Hláska,
Soběslav, 18/6: 13.
Abazid D.
Blatské muzeum Vás zve na výstavu „Madagaskar
– laboratoř bohů“! [výstava v RD a SD a červnové
exkurze] – Soběslavská Hláska, Soběslav,
18/6:1 et 7.
Abazid D.
Pozvánka do soběslavského muzea. Blatské
muzeum vás zve na výstavu „Madagaskar –
laboratoř bohů“! [výstava v RD a SD] – Veselsko,
Veselí n. L., 18/6:16.
Abazid D.
Přírodovědné exkurze z cyklu Přírodou krok za
krokem [červnové exkurze] – Veselsko, Veselí
n. L., 18/6:17.
Abazid D., Bumerl J. et Vlášek M.
Na Borkovická blata po nové naučné stezce! –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 18/6: 7 et 14 et
Veselsko, Veselí n. L., 18/6: 21.
Abazid D.
Blatské muzeum Vás zve na letní toulky jižními
Čechami i exotickým Madagaskarem! [výstavy
Madagaskar – laboratoř bohů v RD a Slavné vily
Jihočeského kraje ve WD, letní exkurze] –
Soběslavská Hláska, Soběslav, 18/7: 6.
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Abazid D.

Abazid D.

Anonymus

Stropek F. J.
Abazid D.

6.6

Blatské muzeum Vás zve na letní toulky jižními
Čechami i exotickým Madagaskarem! [výstavy
Madagaskar – laboratoř bohů v RD a Slavné vily
Jihočeského kraje ve WD, letní exkurze; redakčně
zkrácená verze předešlého článku] – Soběslavská
Hláska, Soběslav, 18/8:9.
Blatské muzeum vás zve na letní toulky jižními
Čechami i exotickým Madagaskarem! [především
o výstavě Slavné vily Jihočeského kraje ve WD;
redakčně zkrácená verze článku z červencové
Soběslavské Hlásky] – Veselsko, Veselí n. L.,
18/8:14.
Vernisáž Slavné vily. [výstava Slavné vily
Jihočeského kraje ve WD] – Veselsko, Veselí n. L.,
18/8:14.
Ohlédnutí za výstavami v muzeu. [výstavy
Narodil se Kristus Pán… v Blatském muzeu.
[vánoční výstava ve SD] – Soběslavská Hláska,
Soběslav, 18/12: 8.

Další vybrané články o akcích BM

-jar- [Rypáček J.]

Anonymus [Klán R.]

Grulich P.
-jar- [Rypáček J.]

Nimrichtrová K.

Slavné vily kraje jsou teď v Blatském muzeu.
[výstava Slavné vily Jihočeského kraje ve WD] –
Táborsko, Tábor, 13/30: 6.
Zámecký park na Dobříši. [červnová exkurze
a další program našeho cyklu i akcí na zámku] –
Silva Bohemica, Praha, 19/9: 19.
Na Šelmbersku společně s netopýry. [srpnová
exkurze] – Táborsko, T., 13/35:6.
Na snímcích z veselské historie poznávají známé.
[výstava Střípky z veselské historie ve WD] –
Táborsko, Tábor, 13/37: 8.
Otrávit se lze i z jedlých hub. Nesbírejte staré.
[říjnová exkurze] – Táborský deník, Tábor,
2009/238 (12. 10. 2009): 3 [a upoutávka na s. 1].
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7.

Knihovny a odborné služby veřejnosti

7.1

Knihovny

V roce 2002 začala 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. Po prvotní zkušenosti s programem
Library 2000 byl pro tento účel zakoupen program Clavius vyvíjený
táborskou firmou Lanius s. r. o., který je nejpoužívanějším knihovnickým
programem v ČR. Stejnou databázi využívá také táborská muzejní
knihovna. Do této nové databáze byla převedena veškerá data doposud
vedená v programu Library 2000. Vzhledem k metodice zápisu knih do
těchto databází platí, že udávaný celkový počet svazků v knihovně je
pouze orientační a přesně bude vyčíslen až po dokončení celkové
rekatalogizace.
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 2009 byl proveden převod vybraných duplikátů knihovně
Správy Chýnovské jeskyně a knihovně občanského sdružení Přátelé
historie Veselí nad Lužnicí a okolí.
V současné době je stav následující:
Počet knihoven
z toho přístupné veřejnosti
Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2008
počet přírůstků za rok 2008
úbytky (vyřazení a převody)
stav k 31. 12. 2009
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:

Tábor
1
1
25 496
418
1
25 913
14
129
778
530
0
23
12
4
10 694

Soběslav
1
1
20 640
215
3
20 852
6
30
116
nesledováno

10 471
z toho knihy 4 468
periodika 6 003
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Počet badatelů

v muzeu
v knihovnách

199
143

Celkem

36
378

Přírůstky jsou běžně katalogizovány:
V táborské pobočce bylo zkatalogizováno 418 svazků z roku 2009 a do
počítačového programu Clavius bylo v roce 2009 zpracováno 1 786
knihovních jednotek s čárovým kódem, celkem tak je od poloviny
roku 2006 do 31. 12. 2009 zpracováno s čárovým kódem 5 214 knihovních
jednotek
V soběslavské pobočce bylo v roce 2008 do přírůstkové knihy 215 svazků.

7.2

Služby badatelům

Abazid D.
Brátka P.
Drda M.
Kovář M.
Krajíc R.
Pražáková B.
Smrčka J.
Vlasák V.
Vybíral Z.
Zbytovský P.
Zita S.

- 22 k různým požadavkům z oboru botaniky
- 10 k různým požadavkům z oboru umění
- 4 k různým požadavkům badatelů
- 10 k různým požadavkům z oboru etnografie
- 23 k různým požadavkům z oboru archeologie
- 40 ke studijnímu materiálu studentů a ke sbírkám
- 15 k různým požadavkům z oboru historie i současnosti
- 5 k různým požadavkům ke sbírkám
- 10 k různým požadavkům z oboru historie
- 15 k různým požadavkům z oboru zoologie
- 45 k různým požadavkům z novějších i mladších dějin

z řad studentů, učitelů, novinářů a mnoho dalších neevidovaných dotazů,
které jsou zodpovídány většinou na základě telefonických hovorů,
e-mailem, 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
Husitského muzea v Táboře a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
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Brátka P. je členem Komise cestovního ruchu Města Tábor, Asociace
jihočeských výtvarníků (AJV), Klubu přátel výtvarného umění, Klubu za
staré město Tábor, předsedou Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Husitského muzea v Táboře, člen Komise Asociace muzeí a galerií.
Drda M. je členem Společnosti Husova muzea v Praze (člen výboru).
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.
Nováková Z. je členkou České národopisné společnosti.
Smrčka J. je členem Společnosti pro zachování husitských památek, Tábor
(občanské sdružení) – člen výboru: příprava programů (historické
přednášky ve spolupráci s Husitským muzeem a Státním okresním
archivem v Táboře, příp. jinými organizacemi), Hadasa Tábor (občanské
sdružení) – člen výboru: zajištění výstav, pietních aktů, přednášek a dalších
programů v oblasti dějin židovského osídlení v Táboře a na Táborsku
a památky obětí holocaustu; COENA, evangelická liturgická iniciativa
(občanské sdružení) – člen: příprava seminářů; Česká křesťanská akademie
– člen (registrace u pražské pobočky): Spolupráce na zajištění přednášek
pro veřejnost.
Vybíral Z. je členem společnosti Husova muzea v Praze.
Zbytovský P. je členem České společnosti na ochranu netopýrů a České
zoologické společnosti.
Zita S. je členem Společnosti pro zachování husitských památek v Táboře.
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8.

Objekty muzea

8.1

Tábor

8.1.1 Žižkovo nám, čp. l
Vlastníkem je Město Tábor. HM má objekt v nájmu s povinností
běžné údržby a placení služeb a energií. Běžná údržba je prováděna
prostředky a pracovníky hospodářské správy muzea. V případě větší
údržby i prostřednictvím různých menších firem. Veškeré stavební úpravy
jsou konzultovány se NPÚ v Praze. Celý rok probíhala v objektu rozsáhlá
rekonstrukce dle projektové dokumentace od firmy Atelier A-DETAIL.
Obnovu provádí firma Kavas, a. s. a je placená převážně za finanční
prostředky z Kanceláře finančních mechanizmů EHP/Norsko. Spoluúčast
muzea spočívala v dofinancování prací přesahující rozpočet nebo rozsah
projektu. Při stavebním zásahu v průjezdu a soc. zařízení budovy práce
přerušil záchranný archeologický výzkum. Při zmíněné rekonstrukci bylo
zatím kompletně přestavěno sociální zařízení, místnost pro prodej
suvenýrů a místnost pro průvodce. Nově vzniklo patro nad soc. zařízením,
které bude rovněž sloužit jako zázemí pro personál. Byly stavebně
upraveny sklepy (vzduchotechnika, přípojka vody, dlažba, drenáž, schody
vč. plošiny pro invalidy), jež budou v budoucnosti sloužit jako součást
expozice.
Dále započaly práce na obnově elektroinstalace a zabezpečovacím
systému. Tyto práce spolu s dalšími potrvají zhruba do června 2010, kdy je
plánována kolaudace.
V objektu byly rovněž provedeny nařízené revize el. instalace
(vč. podzemních chodeb), 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 II.etapy plnění závěru energetického
auditu firma Sklenářství František Hlásek na jaře 2009 dokončila výměnu
skleněných tabulek v oknech. Rovněž firma Vlastislav Feik dokončila
drobné práce na výměně okapů a svodů na průčelí budovy, které z důvodu
nepříznivého počasí nebyly dodělány v závěru roku 2008. Po vichřici
v půlce roku tatáž firma provedla opravy střechy budovy po vichřici. Byly
odstraněny závady zjištěné při revizi elektroinstalace, opravy provedl
autorizovaný elektrikář Vl. Dušek. V celém objektu byly sníženy držáky
pro hasící přístroje na normou stanovenou výšku.
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Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů a elektrospotřebičů, hromosvodu, elektroinstalace, požárního vodovodního
hydrantu a hasicích přístrojů. Probíhaly čtvrtletní kontroly výtahu.

8.1.3 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. Opět jsme provedli svépomocí opravu vstupních dveří na
vyhlídkovou věž včetně kování, které poškodil silný vítr.
Byly provedeny pravidelné revize el. zabezpečovacího systému,
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. Těsně po sezóně přestalo fungovat čerpadlo
v jímce, vzhledem k nepříznivému počasí se bude tento problém řešit na
jaře 2010. Probíhaly drobné opravy. Nechali jsme zkontrolovat
vzduchotechnické zařízení firmou Plachý-EMZET Chýnov.
Byly provedeny další nařízené revize elektroinstalace, el. zabezpečovacího
systému, elektrospotřebičů a hasících přístrojů.

8.2.2 Třída Dr. E. Beneše čp. 201 „Benešova vila“
Vlastníkem objektu je Úřad vlády České republiky. Husitské
muzeum v Táboře má s Úřadem vlády ČR uzavřenou smlouvu na dobu
neurčitou o zápůjčce mobiliáře do úmrtního pokoje,velké pracovny, haly,
jídelny a salonu, které slouží k reprezentačním účelům vlády a během
sezony jsou každý poslední víkend v měsíci zpřístupněny veřejnosti.

8.3

Soběslav

8.3.1 Nám. Republiky čp. 107 – Smrčkův dům v Soběslavi
Vlastníkem objektu je HM. V přístavku budovy byl svépomocí
zateplen strop. V závěru roku jsme oškrabali a vymalovali téměř celou
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budovu, tyto práce provedla firma Jaroslava Molíka. 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.

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 elektrických strojů, elektrospotřebičů, elektroinstalace a hasicích přístrojů.

8.4

Veselí n. Lužnicí

8.4.1 Nám. T. G. Masaryka čp. 111 – Weisův dům
Vlastníkem objektu je HM. Byly již tradičně provedeny menší opravy
střechy (doplnění chybějících hřebů apod.), okapových žlabů a čištění
fasády. V závěru roku jsme nechali udělat přípojku NN ze stávajícího
rozvaděče přes celý dvůr k vedlejší budově, kterou HM zakoupilo pro
zřízení nového depozitáře.
Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému,
elektrických strojů, elektrospotřebičů, požárního vodovodního hydrantu
a hasicích přístrojů.

8.4.2 Sokolská ul. – depozitář Veselí nad Lužnicí
Vlastníkem objektu je HM. Budova i s pozemkem pod ní byla
zakoupena od výrobního družstva Blata. Zápis do katastru nemovitostí byl
katastrálním úřadem učiněn k datu 7. 9. 2009. Ve Veselí nad Lužnicí tak
vznikl ucelený muzejní areál tvořený dále sousedním WD a jeho zahradou.
Dále byla zřízena věcná břemena chůze, jízdy a pokládky inženýrských sítí
na přilehlém pozemku. V závěru roku jsme získali účelovou dotaci na
rekonstrukci budovy a ještě do konce roku jsme stihli provést demontáž
stávající, současným normám nevyhovující elektroinstalace a rozvod nové
elektroinstalace včetně zmíněné přípojky NN podle projektové
dokumentace Ing. Bílka. Vše provedl autorizovaný elektrikář Vl. Dušek.
Dále firma Salus demontovala lehkou dřevěno-skleněnou příčku
a parketovou podlahu včetně stávajícího PVC. Následně vybetonovala
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podlahu novou a zhotovila nové sádrokartonové příčky dle potřeb HM pro
nový depozitář. Na začátku roku 2010 ještě budou dokončeny drobné
úpravy, např. bezpečnostní fólie do oken, drobné zednické práce,
podružný plynoměr, apod. Rovněž musí proběhnout všechny předepsané
revize.

9.

Finanční hospodaření a kontrolní činnost

9.1

Finance
Tržby za vlastní výkony
z toho vybrané vstupné
Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu
Dary a sponzorské příspěvky
Ostatní provozní výnosy výše neuvedené
Příjmy (výnosy) celkem
Dotace a granty na investice se státního rozpočtu
Dotace a granty na investice ze zahraničí
z toho z fondů EU
Dotace a granty na investice celkem

Kč 3 412 902,Kč 2 037 115,Kč 6 625 999,Kč
55 000,Kč
212 214,Kč 20 306 115,Kč 4 674 381,Kč 3 882 095,Kč 3 882 095,Kč 8 556 476,-

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb
z toho nájmy
Osobní náklady
v tom – mzdy
– ostatní osobní náklady
– náklady na zdravotní a sociální pojištění
– ostatní sociální náklady
Náklady na nákup sbírkových předmětů
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní provozní náklady výše uvedené
Výdaje (náklady) celkem
Investiční výdaje (na hm. a nehm. majetek) celkem
v tom – hmotný majetek
– nehmotný majetek

Kč 17 286 924,Kč
11 190,Kč 11 597 417,Kč
207 670,Kč 8 202 546,Kč 2 690 566,Kč
180 402,Kč
147 334,Kč
26 150,Kč
669 023,Kč
474 779,Kč 20 201 627,Kč 5 304 180,Kč 5 181 771,Kč
122 409,-
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9.2
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Kontrolní činnost
V roce 2009 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
revize MK ČR – Kancelář bezpečnostního ředitele (ochrana práce)
finanční úřad – na grant „Fauna drobných savců Českomoravské
vrchoviny“. Grantový projekt MK ČR „Zoogeografie drobných savců
severní části Českomoravské vrchoviny“
ČOI – prodej suvenýrů v expozicích čp. 1 a Bechyňské brány

