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1. Úvod 

Husitské muzeum v Táboře spravuje rozsáhlý sbírkový fond 
regionálního i specializovaného zaměření a vyvíjí činnost v oblasti 
společenských a přírodních věd, jejich prezentace a výzkumu. 
Specializovaná činnost se zaměřuje na historii husitského hnutí ve 
středověku a jeho tzv. druhého života od raného novověku do současnosti. 
Oba tyto historické fenomény lze považovat za významné součásti 
světových dějin. Dále je to správa Památníku Dr. Edvarda Beneše - 
prezidenta republiky v Sezimově Ústí (do otevření expozice v samostatném 
objektu správa mobiliáře dvou rekonstruovaných prostor ve vile manželů 
Benešových). Třetí specializovanou oblastí jsou vzhledem k mimořádně 
rozsáhlému archeologickému fondu z Táborska, a to jak starších nálezů, tak 
nálezů z nových systematických a předstihových výzkumů dějiny hmotné 
kultury a každodenního života ve středověku. 

 
Zřizovatelem muzea, které je státní příspěvkovou organizací, je od 

1. ledna 2003 v souladu s ustanovením § 9 zákon a 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 č.j. 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. 
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2.  Sbírkotvorná činnost 

Sbírka Husitského muzea v Táboře, evidovaná v CES, se skládá 
z 53 podsbírek, které obsahují 424 384 kusů sbírkových předmětů, z toho 
největší podsbírka Středověká archeologie představuje fond s 238 577 kusy. 
Další rozsáhlé podsbírky jsou: Numizmatická – 20 000 ks, Etnografická – 
15 000 ks, Výroba a způsob života – 15 000 ks, Výtvarného umění (Obrazy-
plastiky) – 6 000 ks, , Přírodní vědy – 59 750 ks. Pozůstalosti významných, 
nejen, regionálních osobností – Hana Benešová (manželka prezidenta 
Edvarda Beneše), sochař František Bílek z Chýnova, spisovatelé Václav 
Kaplický, Karel Bodlák, hudební skladatelé Otakar Ostrčil, Karel Weis, 
profesoři Roman Cikhart, Martin Kolář, Karel Thir, archeolog-amatér Josef 
Švehla a řada dalších tvoří 23 podsbírek s bezmála 50 000 kusy. Knihovna 
prezidenta Edvarda Beneše, převedená ze sezimovoústecké vily čítá na 
1454 inventárních číslech 1872 kusů knih, novin a časopisů. 
 
 
2.1 Akvizice 

Za rok 2004 byly podsbírky rozšířeny o 180 přírůstkových čísel 
a 3 650 kusů sbírkových předmětů. Nákupem bylo získáno 88 kusů 
v celkové hodnotě Kč 124 248,- . Do podsbírky Numizmatická to byla sada 
zlatých medailí z „Doby husitské“ v ceně Kč 29 970,- a pamětní mince 
á Kč 200,- a II. depot nálezu mincí ve Svatošově ulici čp. 308, Tábor, dále 
Výtvarného umění, Výroba a způsob života a Etnografická (zařízení selské 
usedlosti za Kč 5 000,-). Za dioráma  „Dobývání hradu“ pro expozici 
„Husité“ v celkové ceně Kč 220 000,- byly v roce 2004 zaplacena záloha 
Kč 80 000,-, která byla dotací MK ČR a konečná faktura na částku 
Kč 70 000,- (1. záloha Kč 70 000,- byla zaplacena v roce 2003). Dioráma 
bude nainstalováno v květnu roku 2005.  

 
Celková částka za nákup sbírkových předmětů v roce 2004 činila 

Kč 274 249,-.  
 
Darem bylo získáno 35 předmětů, vlastní sběr čítal 2 248 kusů, a to 

převážně černobílé fotografie, dokumentující události v Táboře a okolí z let 
1951 - 1965 . Archeologický výzkum vydal 1 059 kusů mincí v keramické 
nádobě.  

 
Podle dohody uzavřené dne 11. 6. 1996 Ministerstvem kultury ČR 

s Ministerstvem financí ČR o nakládání s národním majetkem zvláštního 
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charakteru v prozatímní správě ve smyslu Vyhlášky č. 61/1986 Sb. na 
převod předmětů zabavených na hraničních přechodech přebírá  Husitské 
muzeum v Táboře do správy ve svých sbírkách některé z těchto předmětů. 
Jedná se o zbraně, numizmatiku a ikony. Do roku 2004 tak muzeum 
převzalo 286 ikon, které byly zpracovány grantem Ministerstva kultury 
č. 0326 s názvem „Dokumentace pravoslavného umění ve veřejných 
sbírkách ČR“, který získala odborná pracovnice Národního památkového 
ústavu PhDr. Michaela Ottová. Na jejích podkladech budou ikony 
převedeny do naší počítačové evidence sbírek.  

 
 

2.2 Evidence   

Do II. stupně je zpracována převážná většina podsbírek, na 113 326 
inventárních číslech je vedeno  226 154 kusů. Částečně zpracovaná zůstává 
nejrozsáhlejší sbírka Středověká archeologie, ale i zde probíhá průběžná 
katalogizace převážně nových výzkumů a nálezů mincí (I. depot v roce 
2003, II. depot v roce 2004). 

 
V roce 2004 bylo zkatalogizováno z nových přírůstků i starých fondů 

1 460 inventárních čísel  o 24 276 kusech. Byly zkatalogizovány nové 
přírůstky: Numizmatická (mince a medaile, převod z CÚ a nález 1 059 
mincí z II. depotu v čp. 308 v Táboře (zpracovala Emilie Peštová 
z archeologického oddělení),  1858 kusů fotografií v Socializmu (zpracoval 
PhDr. Stanislav Zita, který zkatalogizoval i rozsáhlý převod ze sbírky 
Etnografická). Ostatní podsbírky, tj. Výroba a způsob života, Pozůstalost 
Hany Benešové, Numizmatická, Autografy, atd. průběžně zpracovává 
správce CES, Božena Pražáková. 
 
 
2.3 Inventarizace 

Pokračovaly inventarizace podsbírek. Dle dlouhodobého plánu měly 
být provedeny 4 inventarizace: Dia, Foto, Knihovna-Beneš, Osteologie. 
V rámci potřeby však byly provedeny inventarizace pozůstalostí: 
F. Lískovec, V. Kaplický, M. Kolář, R. Mixa, F. Novák, J. Solar, K. Thir, což 
je celkem 3 596 inventárních čísel a 5 183 kusů. Mimořádná inventarizace 
byla u „mykologické“, kde došlo i k vypořádání sbírky. Pokračovala 
rozpracovaná inventarizace rozsáhlých podsbírek: Novější dějiny a Výroba 
a způsob života ( 2 250 inventárních čísel a 2 562 kusů) 
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2.4 Dezinfekce 

Desinfekce je prováděna vlastními silami. V přírodovědných 
depozitářích je 2x ročně vyměňován dezinfekční preparát pro bezmála 
60 000 sbírkových kusů. Průběžně je sledován depozitář textilu 
a vyměňovány preparáty proti molům.  

 
 

2.5 Konzervace 

2.5.1  Konzervace archeologických nálezů 

Konzervaci  archeologických nálezů provádí konzervátor kovů 
archeologického oddělení František Janda, který též provádí archeologické 
dohledy. V roce 2004 zkonzervoval  nálezový materiál z archeologického 
výzkumu Sezimovo Ústí I. -  25 ks kovů. 

 
 

2.5.2 Konzervace ostatních sbírek 

Čistění menších předmětů  z podsbírky Výroba a způsob života 
provádí  mimo turistickou sezónu další kvalifikovaná pracovnice Iva 
Brožová - 30 ks. 

V rámci průběžné konzervace sbírkového nábytku ze sbírek  
Etnografická bylo ošetřeno 10 kusů Martinem Kovářem, správcem  
Smrčkova domu v Soběslavi. 

 
 

2.6 Restaurování 

2.6.1 Vlastními silami 

Restaurátorka muzea Helena Drdová  pokračuje v restaurování 
dřevěných plastiky 18. a 19. století z podsbírky Kostelní, a celoročně 
provádí údržbu a restaurování exponátů v expozicích, zejména 
monumentální jezdeckou sochu Jana Žižky od B. Kafky v čp. 1 a tzv. 
„Salusův“ model Tábora v expozici „Husité“. 

 
 

2.6.2 Dodavatelsky  

Firma Řezbářství Václav Veřtát - restaurování historického nábytku 
zrestaurovala 8 kusů židlí z  Pozůstalosti Hany Benešové, 1 židli 
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z Pozůstalosti Otakara Ostrčila a 1 pseudogotickou židli z Výroby a způsob 
života a ceně   Kč 50 000,-. 

Martin Kovář, konzervátor, restaurátor – zrestauroval pro reinstalaci 
expozice „Národopis Blat a Kozácka“ 2 kusy lidového malovaného 
nábytku v ceně Kč 36 800,-. 

 
 

2.7 Rekonstrukce tvarů (nálezy keramiky) 

Rekonstrukce tvarů provádí v archeologickém oddělení Alena 
Novotná, která v roce 2004 zpracovala 2 016 ks archeologických nálezů: 
Tábor, Kotnovská ul. 138 – 330 ks, Tábor, Kotnovská čp. 139 – 316 ks, 
Tábor, Svatošova ul. čp. 308 – 1 260 ks, Tábor čp. 13 – 90 ks, Bechyně čp. 37 
– 20 ks. Dále doplnila 6 indikačních skic. 

 
 

2.8 Fotodokumentace  

Fotodokumentaci provádí fotograf HM  Zdeněk Prchlík.  Průběžně 
pokračuje fotodokumentace sbírkového fondu, zejména nových přírůstků 
a zkonzervovaných sbírkových předmětů. V roce 2004 jich bylo 136. 
Podstatná část fotodokumentace se v roce 2004 zaměřila na  reinstalaci 
expozice Husité, přípravu filmových koláží a expozice Památníku 
dr. E. Beneše.  

 
 

2.9 Kresebná dokumentace 

Kresebnou dokumentaci archeologických nálezů provádí 
v archeologickém oddělení dokumentátorka Alena Hladíková. V roce 2004 
dokumentovala gotické a renesanční sklo pro publikační činnost: Tábor 
čp. 308 – 107 ks, Tábor čp. 6 – 13 ks, Tábor čp. 7 – 15 ks, Tábor hrad NKP – 
4 ks, Sezimovo Ústí I. – 13 ks, České Budějovice – 13 ks, Cihelny Sezimovo 
Ústí I. – 1 poklice, Tábor čp. 13 – 1 ks torza nádoby (keramika) 
 
 
3. Expozice a návštěvnost 

3.1 Expozice v Táboře 

Základní expozice Husité, která předváděla vznik a vývoj české 
reformace a její tradice do počátku 20. století, byla v mimosezonním období 
podstatně repasována. Práce na reinstalaci zahájené již v roce 2003 
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pokračovaly v posledením kvartále 2004 a dále do počátku turistické 
sezony 2005. Hlavní náplní těchto prací bylo doplnění českých textů 
překladem do angličtiny, který zpracovala Mgr. Eva Vybíralová za 
spoluúčasti rodilého anglického lektora Neila Kisbyho. Dále výměna 
vybledlých barevných fotografií a podstatné tématické doplnění 
ikonografie událostí husitského hnutí. Tématika tzv druhého života 
husitství byla podstatně rozšířena o celé 20. století s přesahem do století 21. 
Husitská tradice je prezentována v dobových literárních i výtvarných 
dílech, mezi československými legionáři, v protifašistickém odboji, v době 
totality i po „sametové“ revoluci. Důraz byl kladen i na mezinárodní ohlas 
české reformace. 

 
V průběhu roku 2004 byl vyměněn původní model bitvy 

u Sudoměře, který nevyhovoval po stránce topografické, vojenskohistorické 
ani z hlediska expozičního. Byl nahrazen novým modelem o  rozměrech 
90 x 200 cm z cínových figurek Karla Voříška. Jeho topografii zpracoval 
autorsky PhDr. Miloš Drda, CSc. Karel Voříšek  vyrobil podstatnou část  
dalšího diorámatu Husité dobývají hrad, který na celkové ploše 450 x 130 
cm ukazuje  nejrůznější způsoby dobývání středověké fortifikace. 
Z důvodů lepších instalačních možností jsme přistoupili k obecné podobě 
hradu, která poskytuje více výrazových prostředků než kterákoliv 
konkrétní lokalita. 
  

S expozicí Husité obsahově souvisí Galerie výtvarného umění, která 
se skládá z následujících tématických částí: Ikonografie Tábora v 17. – 20. 
století, Husitství v české malbě 19. a 20. století, František Bílek ve 
sbírkách Husitského muzea, Umění 20. století ve sbírkách Husitského 
muzea, Galerie sádrových plastik s husitskou tématikou. 
  

Z přízemí budovy historické radnice je vstup do návštěvnicky 
nejatraktivnější expozice Táborské středověké podzemí. Tzv. „lochy“, 
útočištné prostory pod sklepením domů, byly tesány ve skalnatém podloží 
patrně od 30. let 15. století nebo o něco málo dříve. Turistická trasa vedoucí  
těmito „lochy“ v obvodu Žižkova náměstí vznikla v roce 1947 podle 
projektu Vojtěcha Kraupnera. Kutací a podzemní práce jsou připomenuty 
na několika zastaveních.  

 
V objektu Bechyňské brány, součásti husitského opevnění města, je 

od roku 1990 umístěna expozice Život a práce středověké společnosti. 
Expozice předvádí hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku 
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zejména na základě rozsáhlého a unikátního sbírkového fondu středověké 
archeologie a dobové ikonografie. Návštěvnicky atraktivní jsou pak 
rekonstrukce staveb, nářadí, oděvů a dvou kachlových kamen podle nálezů 
učiněných v Sezimově Ústí. Expozice je rozdělena na prezentaci života ve 
vesnickém (poddanském), šlechtickém, církevním a městském prostředí. 
Objektem Bechyňské brány se vstupuje i do válcovité  věže ze 13. a 15. 
století zvané Kotnov, která je nejmarkantnějším pozůstatkem původního, 
patrně královského hradu Hradiště, i na ochoz, který poskytuje krásný 
pohled na jihozápadní areál historického jádra města i do údolí Lužnice 
a Tismenického potoka. V souvislosti s rekonstrukcí areálu bývalého 
táborského pivovaru firmou Dvořák proběhly i v interiéru věže sanační 
práce. 

 
 

3.2 Expozice v Soběslavi 

Součástí Husitského muzea je Blatské muzeum v Soběslavi a ve 
Veselí nad Lužnicí.  

 
Ve Smrčkové domě v Soběslavi je stálá expozice Národopis Blat 

a Kozácka. Předvádí hmotnou i duchovní kulturu a lidové obyčeje 
venkovského prostředí Táborska. 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, bylo rozhodnuto repasovat 
provizorně ty části, které se jeví jako nejméně únosné. V roce 2004 bylo 
proto zdokumentováno 22 ukázkových blatských staveb na barevné 
fotografie, které následně před sezonou 2005 nahradily a doplnily původní  
a nekvalitní fotografie černobílé. 
 

Pamětní síň Otakara Ostrčila je v současné době nepřístupná. 
  

V Rožmberském domě je umístěna expozice Příroda Táborska. 
V úvodním sále je prezentována geologie Táborska a tradice přírodního 
bádání v regionu. Hlavní část expozice předvádí život v základních 
regionálních biotopech: Je to les, pole a louky (kulturní step), rašeliniště, 
vody a jejich okolí a konečně lidská sídla a zahrady. Závěrečný sál je 
věnován chráněným územím Táborska. 
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3.3 Expozice ve Veselí nad Lužnicí  

Ve Veselí nad Lužnicí ve Weisově domě je expozice s názvem 
Z pokladů muzea. Její hlavní náplní jsou umělecké a umělecko řemeslné 
sbírkové předměty raného novověku, zejména plastiky a historický 
nábytek. Je rozšířena o Pamětní síň Karla Weise.  

 
 

3.4 Expozice v Sezimově Ústí  

Rekonstruovaná pracovna a úmrtní pokoj dr. Edvarda Beneše ve 
vile manželů Benešových v Sezimově Ústí vznikly v první etapě budování 
Památníku Dr. Edvarda Beneše – prezidenta republiky. Jsou přístupny 
o státních svátcích a výročních dnech E. a H. Benešových. V roce 2004 byl 
dokončen projekt novostavby vlastní budovy památníku inženýrskou 
kanceláří Engineering (Ing. Jiří Samec). 19. července proběhlo výběrové 
řízení na hlavního dodavatele. Zvítězila v něm firma Hochtief VSB divize 8, 
která po vyřešení majetkoprávních záležitostí Husitského muzea v Táboře 
ke stavební parcele a vydání stavebního povolení zahájila v říjnu 2000 
stavební práce. Do konce kalendářního roku byla hotova hrubá stavba 
objektu umístěného na přístupové cestě z třídy dr. E. Beneše k hrobce 
manželů Benešových. Objekt novostavby podle návrhu Ing. arch. Miloše 
Roháčka je citlivě vsazen do terénu, tak, aby co nejméně narušoval stávající 
parkovou úpravu. Vzhledem k zahloubení do svahu je viditelné pouze jeho 
průčelí. Pracovníci Husitského muzea vytvořili do konce roku libreto 
expozice v interiéru trojúhelného půdorysu. Prvá část je věnována politické 
činnosti a demokratickému odkazu Dr. E. Beneše, druhá rodinnému životu 
manželů Benešových a jejich vztahu k Sezimovu Ústí. Místo mezi oběma 
částmi je věnováno původní filmové produkci šestidílného cyklu 
Dr. Edvard Beneš, doplněnému o další tři díly, týkající se Sezimova Ústí. 
Filmy vyrobila firma MediaWorks na základě autorských scénářů 
Mgr. Vladimíra Doležala (Městské kulturní středisko Sezimovo Ústí), 
PhDr. Miloše Drdy, CSc., Michala Koláře (publicista), PhDr. Stanislava 
Slavíka (Národní muzeum) a PhDr. Stanislava Zity. (podrobněji viz. čl. 6.3) 
V kalendářním roce 2004 jsme proinvestovali na přípravě památníku 
prezidenta Dr. Edvarda Beneše Kč 5 034 884,-. 
 

3.5 Dlouhodobé zápůjčky 

Řada sbírkových předmětů je součástí dlouhodobých zápůjček jiným 
muzeím a institucím a je vystavováno v jejich expozicích a prostorách, 
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např. Památník Mladovožicka v Mladé Vožici, Památník Jistebnického 
kancionálu a Richarda Laudy v Jistebnici, Památník Jana Žižky z Trocnova 
v Trocnově,  Obecní úřad ve Vlastiboři pro skanzen kovárny v Záluží, 
Okresní muzeum v Tachově, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum 
Středního Pootaví ve Strakonicích, Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích, Muzeum Jana Amose Komenského v Praze, Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov, Státní zámek Červená Lhota, Město Tábor, Město 
Brandýs nad Labem, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
v Táboře. 

 
Do roku 2005 jsou zapůjčeny naše exponáty v Husově domě 

v Kostnici, kde jsou součástí jeho expozice.  
 
Pro ostatní vystavující organizace, ať již jsou to muzea či jiné 

organizace, bylo v roce 2004 vystaveno 12 smluv o výpůjčce, které 
obsahovaly na 500 kusů předmětů, např.: Město Tábor pro Vánoční 
a Velikonoční výstavu, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, zoologické 
a botanické exponáty jsou dlouhodobě zapůjčovány PřF UK Praha, PřF UP 
Olomouc, atd. 
 
 
3.6 Návštěvnost 

Devět expozic a dvacetosm výstav navštívilo v roce 2004 90 635 osob, 
z tohoto počtu bylo ve školních výpravách 17 344 osob. 34 kulturně-
výchovných programů shlédlo 13 185 návštěvníků. Celkový počet dosáhl 
103 820 osob, z toho 19 700 cizích státních příslušníků. Pracovníci muzea 
provádějí v průběhu celého roku návštěvníky po expozicích muzea  
v češtině, angličtině a němčině. 
 
 
4. Výstavy a kulturně vzdělávací akce  

V roce 2004 bylo uspořádáno celkem 28 výstav v Táboře, v Soběslavi 
a ve Veselí nad Lužnicí, z toho 5 ve spolupráci s Městem Tábor, 
1 s Národním muzeem v Praze,  3 s výtvarnými školami v Soběslavi 
a Veselí nad Lužnicí a s výtvarníky. Dvě výstavy byly putovní. 
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4.1 Výstavy pořádané v Táboře 

Partnerské město Dole a Tábor - Nechte vyprávět Jižní Čechy 
(s Městem Tábor) – gotický sál, 22.IV. – 28.V. 
 
Helena Schmaus-Schooner: Obrazy. Výtvarný projev dětí 
z psychiatrické léčebny v Opařanech - gotický sál, 1.-31.VIII. 
 
Nositel tradice a lidových řemesel (s Městem Tábor) - gotický sál, 
11.IX.-30.IX. 
Petr Hnojna: Nepál. Dokumentární a výtvarné fotografie - 
Bechyňská brána, V. – VI. 
 
Jan Žižka z Trocnova ve výtvarném umění. Ze sbírek Husitského 
muzea k 580. výročí úmrtí - Bechyňská brána, VII.-X. 
 
Velikonoce - Nejdůležitější křesťanský svátek ve zvycích minulosti 
a dneška (s Městem Tábor) - Galerie A.D. 1551, 31.III. – 30.IV. 
 
Jiří Ptáček – Výběr z malířského díla - Galerie A.D. 1551, 1.VI.- 
30.VII. 
 
Václav Veřtát – restaurovaný historický nábytek a plastiky 
(s autorem a Městem Tábor) - Galerie A.D. 1551, 6.VIII. – 28.VIII. 
 
Mezi Saharou a tropickými pralesy. Lidé z pohoří Mandara. 
(zapůjčeno z NM v Praze) - Galerie A.D. 1551, 7.IX . - 5.X. 
 
Vánoce – Zvyky, kořeny, současnost. (s Městem Tábor) – 
Galerie A.D. 1551, IX. – X. 

 

4.2 Výstavy pořádané v Soběslavi 

Umění tibetské thangky (Dny Tibetu v ČR) + přednáška o Nepálu -
Rožmberský dům, 5.III. -7.III.   
 
Jiří Sopko -Rožmberský dům, 24.IV. 
 
Soběslaváci vyrábějí keramiku. Výstava prací dětí a dospělých 
z kroužků při DDM Soběslav - Rožmberský dům, 8.V. – 2.VI. 
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Karel Malich – práce na papíře - (z cyklu jednodenních výstav Malá 
okénka do velké tvorby) -Rožmberský dům, 5.VI. 
 
Mezi Saharou a tropickými pralesy. Lidé z pohoří Mandara. 
(zapůjčeno z NM v Praze) - Rožmberský + Smrčkův dům, 17.VI. – 31. 
VIII. 
 
Karel Šural – transkripce z díla Salvadora Dalí - Rožmberský dům, 
6.VIII. – 30.IX. 
Václav Boštík – obrazy, pastely a grafika (z cyklu jednodenních 
výstav Malá okénka do velké tvorby) - Rožmberský dům, 9.X. 
 
Výstava hub s odbornou poradnou MUDr. Alaxandra Jegorova,CSc, 
- Rožmberský dům, 21.X. – 24.X. 
 
Svět kolem nás. Výstava prací žáků ZUŠ Soběslav - Smrčkův dům, 
5.V. – 9.VI. 
 
10. let Rolničky. Výstava k výročí založení střediska Diakonie ČCE 
Rolnička Soběslav - Smrčkův dům, 18.IX. – 30.IX. 
 
Vánoce v Blatském muzeu - Smrčkův dům, 7.XII. – 19.XII. 
 
 

4.3 Výstavy pořádané ve Veselí nad Lužnicí 

Výtvarné práce žáků ZUŠ Veselí nad Lužnicí - Weisův dům, 7.IV. –
 2.V. 
 
Evropská kosmická agentura ESA a astronauti EU (putovní, 
zapůjčená Jaroslavem Navarou) - Weisův dům, 5.V. - 29.V. 
 
Jakub Krčín – tolikrát velebený, tolikrát zatracený. 400. let výročí 
úmrtí (putovní, Třeboň) - Weisův dům, 1.VI. – 27.VI. 
 
Antonín Hanzal (Lomnice nad Lužnicí) – obrazy - Weisův dům, 
2.VII. – 25.VII. 
 
Richard Vlasák (Praha) – obrazy - Weisův dům, 30.VII. – 29. VIII. 
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Ladislav Rektoris (Veselí n. L.) – průřez prací – obrazy, grafika - 
Weisův dům, 4.IX. – 31.X. 
 
Vánoční prodejní výstava  - Weisův dům, 4.XII. – 23.XI 

 
 
 
4.4 Přednášky 

4.4.1 Přednášky cyklu Od Tábora až na konec světa v Soběslavi 

a v Táboře 

V prvních měsících roku pokračoval 5. ročník cyklu populárně-
naučných přednášek (věnovaných poznávání přírody i kultury zemí celého 
světa), v listopadu pak začal již 6. ročník. Celkem v roce 2004 proběhlo 
11 přednášek. Také tentokrát se podařilo přivést do Blatského muzea 
v Soběslavi a Husitského muzea v Táboře zajímavé hosty – odborníky 
(většinou přírodovědce) z různých vědeckých institucí a cestovatele 
zároveň. Z pracovníků BM (HM) také letos přednášel D. Abazid.  (RD = 
Rožmberský dům v Soběslavi, HM = ředitelství Husitského muzea 
v Táboře) 

 

5. ročník cyklu (2003/2004): 

RNDr. Daniel Abazid (BM Soběslav): RD 14. 1., HM 15. 1. 
Slovinskou přírodou od Jadranu až do Julských Alp 
 

doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. (Katedra zoologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy Praha): RD 11. 2., HM 12. 2. 
Národní parky Jihoafrické republiky 
 

RNDr. Tomáš Beránek, CSc. (Praha): RD 4. 3. 
Nepál – království mezi nebem a zemí 
 

RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy Praha): RD 18. 3., HM 24. 3. 
Ekvádor – od pobřeží Pacifiku k ledovcům Chimboraza 
 

6. ročník cyklu (2004/2005): 
Mgr. Ondřej Sedláček (Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy Praha): RD 10. 11. 
Kamerun – Afrika do kapsy 
 

RNDr. Viktor Černý, Ph.D. (Přírodovědecké oddělení Archeologického 
ústavu Akademie věd ČR Praha): HM 18. 11. 
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Fulbové – pastevci afrických savan (Burkina Faso a Niger) 
 

RNDr. Tomáš Beránek, CSc. (Praha): BM 1. 12., HM 2. 12. 
50 dnů „Nepálcem“ aneb Země pod Himálajem očima pracovníka nadace 
DCWC 
 

Koordinátor: D. Abazid 

 

 
4.4.2  Další přednášky 

Mgr. Petr Brátka (HM Tábor)  
 

Jan Žižka z Trocnova v českém výtvarném umění 20. století (referát na 
VI. mezinárodním  husitologickém sympoziu, Tábor, 12. - 14. 10. 2004) 
 
PhDr. Miloš Drda, CSc. (HM Tábor)  
 

Projekt Husitské encyklopedie (Univerzita třetího věku, leden a září 2004) 
 
580. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (úvodní referát 
VI. mezinárodního husitologického sympozia, Tábor,  12. 10. 2004) 
 
Mgr. Václav Chochol 
 

Husitské motivy na měšťanských domech přelomu 19. a 20. století 
(referát na VI. mezinárodním husitologickém sympoziu, Tábor,   12. 10. 
2004) 
 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (HM Tábor) 
 

Životní styl obyvatel středověkého Tábora (pro Společnost pro zachování 
husitských památek, 26.2.2004) 
 
Archeologické výzkumy na Táborsku v roce 2003 (pro zasedání České 
archeologické  společnosti v Českých  Budějovicích,  6.3.2004) 
 
Hospodaření s vodou ve středověkých městech a archeologický výzkum 
táborského domu čp. 13 (pro studenty JčU České Budějovice, 5.5.2004) 
 
Terminologie a typologie středověkého a novověkého skla 
z archeologických nálezů jižních Čech (pro zasedání České sklářské 
společnosti v Táboře, 10.5.2004) 
 



   15 

 

Výroba keramické střešní krytiny ve středověkých cihelnách v Sezimově 
Ústí (na celostátní  konferenci  památkářů „Historické krovy a střechy“, 
Třebíč 3. - 6. 6. 2004) 
 
Tábor – hrad. Současný stav poznání národní kulturní památky očima 
archeologa. (referát na VI. mezinárodním husitologickém sympóziu, Tábor, 
12. - 14. 10. 2004)  
 

Kromě přednášek vědeckých a populárních pro odbornou i laickou 
veřejnost ohledně   archeologických výzkumů a nálezů přednáší na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.  
 
 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (HM Tábor) 
 

Politická kultura v českých zemích období dualistické monarchie 
(Pardubice; HÚ AV ČR Praha – Univerzita Pardubice – Institut Historii 
PAN Warszawa; Politická kultura ve střední Evropě ve středověku 
a ranném novověku    
 
Politically religious identities in the power discourse of the Bohemian 
estate society (Wales - Velká Británie); (University of Wales – Bangor; 
Mighty Europe – Mistress Court, 11. - 13. 9. 2004, Bangor) 
 
Válka a válečníci v české společnosti na počátku novověku (referát na 
VI. mezinárodním husitologickém sympoziu, Tábor, 12. - 14. 10. 2004) 
 
Moc „institucionální“ a moc „symbolická“ – formy a podoby uplatňování 
politické moci ve stanovené monarchii  
Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech  
(1520 - 1740); (Český Krumlov; HÚ JU České Budějovice – HÚ AV  ČR 
Praha, 11.-14.10.2004) 
 
PhDr. Stanislav Zita 
 

Husitské tradice za druhé světové války (referát na VI. mezinárodním 
husitologickém sympoziu, Tábor, 12.-14.10.2004) 
 
Dějiny Tábora; pro  klub PVU Brno 
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4.5 Exkurze cyklu Přírodou krok za krokem 

V roce 2003 zařadilo BM jako novinku do svého programu 
přírodovědné exkurze do soběslavského okolí. Vzhledem k projevenému 
zájmu účastníků jsme se rozhodli rozšířit počet exkurzí i jejich územní 
záběr a pro pořádání jsme se spojili s dalšími subjekty – s nevládní 
neziskovou organizací Ochrana fauny ČR se sídlem ve Voticích, 
Hornickým muzeem v Příbrami a 21/12. základní organizací Českého 
svazu ochránců přírody ze Sezimova Ústí. Naším společným záměrem je 
také touto formou prezentovat odbornou práci zaměstnanců pořádajících 
organizací a přispět k ekologické výchově obyvatel a návštěvníků regionu 
středočesko-jihočeského pomezí. V roce 2004 proběhlo již 17 exkurzí 
seznamujících účastníky s přírodou okresů Tábor, Benešov a Příbram 
(a navíc byl zařazen autobusový zájezd do Bavorského lesa). Zájem o tento 
typ akcí dokládá i jejich návštěvnost – exkurzí se zúčastnilo celkem 750 
osob. Podrobnější popis jednotlivých exkurzí i s fotodokumentací lze nalézt 
na internetových stránkách www.husmuzeum.cz/exkurze. 
 

Chronologický přehled exkurzí: 
 

Tůně jižně od Dráchova – pozorování ryb, obojživelníků, plazů a jarních 
rostlin, 17. 4. 
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) a RNDr. Daniel 
Abazid (BM Soběslav) 
 
Výlet na Jezero u Jablonné – mokřadní fauna a večerní žabí koncert, 23. 4. 
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) a RNDr. Petra 
Nová (OF ČR Votice) 
 
 Obojživelníci a plazi v okolí Solopyských rybníků u Sedlčan, 24. 4. 
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 

 
 Vítání ptačího zpěvu v Táboře – vycházka do příměstského lesa spojená 
s odchytem ptáků do sítí a jejich kroužkováním, 1. 5.   
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Jiří Vitovský (všichni 
ČSOP Sezimovo Ústí) 

 
 Vítání ptačího zpěvu v okolí PR Jezero u Dublovic – pozorování ptáků 
spojené s ukázkou jejich odchytu a kroužkování, 1. 5. 
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora (OF ČR Votice) 
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 Vítání ptačího zpěvu v okolí hradu Šelmberk u Mladé Vožice – pozorování 
ptáků spojené s ukázkou jejich odchytu a kroužkování,  8. 5. 
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora a RNDr. Petra Nová (oba OF ČR Votice) 

 
 Květena Borkovických blat – okruh rašeliništěm nejen po naučné stezce,  

29. 5. 
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (BM Soběslav) 

 
 Kališťské louky – seznámení s rostlinami, živočichy a způsobem 
obhospodařování nejzajímavějších partií přírodního parku Džbány – 
Žebrák, 5. 6. 
vedoucí: Mgr. Petr Karlík (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – 
středisko Praha) a Pavel Křížek (OF ČR Votice) 

 
 Národní park Bavorský les – návštěva centra v Neuschönau (naučná 
zoologická stezka, botanická a geologická expozice pod širým nebem) 
a výstup na vrchol Lusen (Luzný) , 26. 6. 
vedoucí: Ing. Josef Jahelka (ČSOP Sezimovo Ústí) a RNDr. Daniel Abazid 
(BM Soběslav) 

 
 Botanická zahrada v Táboře – prohlídka s výkladem zaměřeným na 
pěstované rostliny i plánovaný rozvoj zahrady,  3. 7. 
vedoucí: Radoslav Kacerovský (vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ 
Tábor) 

 
 Park Benešovy vily v Sezimově Ústí – prohlídka parku s dendrologickým 
výkladem, 6. 7. 
vedoucí: RNDr. Anna Skalická (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy Praha) 

 
Za netopýry na týneckou rotundu – prohlídka památky spojená 
s pozorováním netopýří kolonie,  17. 7. 
vedoucí: RNDr. Petra Nová (OF ČR Votice) 
 
Netopýří noc v Týnci nad Sázavou – úvodní přednáška a pozorování 
netopýrů v okolí týneckého hradu,  26. 8. 
vedoucí: RNDr. Petra Nová (OF ČR Votice) a Aleš Nový (sdružení 
Podkova Votice) 
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Netopýří noc na hradu Šelmberk u Mladé Vožice – úvodní přednáška 
a odchyt netopýrů do sítí,  28. 8. 
vedoucí: RNDr. Petra Nová (OF ČR Votice) a Aleš Nový (sdružení 
Podkova Votice) 

 
Netopýří noc na hradu Choustník – odchyt netopýrů do sítí a jejich 
pozorování ultrazvukovými detektory, 3. 9. 
vedoucí: RNDr. Petra Nová (OF ČR Votice), RNDr. Petr Zbytovský 
(BM Soběslav) a Aleš Nový (sdružení Podkova Votice)  

 
Výlet do Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, 18. 9. 
vedoucí: RNDr. Petra Nová (OF ČR Votice) 
Ptačí festival – pozorování podzimního tahu ptáků v PR Podhrázský 
rybník , 2. 10. 
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora (OF ČR Votice) 
 
Koordinátoři: D. Abazid (BM Soběslav), P. Nová (Ochrana fauny ČR 
Votice), D. Fischer (Hornické muzeum Příbram) a J. Jahelka (21/12. 
ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 

 
 
4.6 Koncerty a další akce v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

Ve Weisově domě proběhly jako již tradičně 2 koncerty. Program 
akcí spolupořádaných BM doplnil také velikonoční jarmark v Soběslavi. 

 
Koncert komorního souboru ZUŠ Veselí n. L.  WD 7. 4. 
Velikonoční jarmark střediska Diakonie ČCE  
Rolnička Soběslav (BM spolupořadatelem)  SD 10. 4. 
Předvánoční koncert českobudějovických  
konzervatoristů  WD 14. 12.  
 
Koordinátoři: J. Tilingrová a M. Kovář  
 
 
4.7 Vnější aktivity 

4.7.1 Spolupráce s jinými institucemi. 

Husitské muzeum v Táboře aktivně spolupracuje s  městskými 
úřady Tábor, Sezimovo Ústí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí na obohacování 
kulturního života občanů těchto měst, a to zejména pořádáním přednášek, 
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koncertů, společných výstav a účastí na dalších akcích. V Táboře jde mimo 
jiné o letní kulturní festival „Táborská setkání“ (10.-12.2004) jehož vznik na 
počátku devadesátých let muzeum spoluiniciovalo. V neděli 12.9.2004 
proběhl, jako každoročně,  Den otevřených dveří památek - bezplatné 
zpřístupnění všech expozic a výstavních prostorů.  V roce 2004 přilákal 
6 634 zájemců. V Sezimově Ústí jsou to pak akce spojené s osobností 
prezidenta dr. Edvarda Beneše. 

 
V Blatském muzeu v  Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, pobočkách 

Husitského muzea v Táboře, je velmi dobrá  spolupráce zejména 
s organizací Ochrana fauny ČR Votice, Hornickým muzeem Příbram, 
střediskem Diakonie ČCE Rolnička Soběslav a školami, zvláště s SOŠ 
Ochrany a tvorby životního prostředí  ve Veselí nad Lužnicí, pro kterou se 
v rámci výuky předmětu Speciální ekologie provádí speciální program. 
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. 
 
 
4.7.2 Kulturně-výchovná a pedagogická činnost  

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. přednáší na Pedagogické fakultě JčU 
kulturní dějiny středověku. 
 

RNDr. Daniel Abazid  provádí Program pro studenty SOŠ OTŽP ve 
Veselí nad Lužnicí v rámci předmětu Speciální ekologie na téma: 
herbářová sbírka muzea, významní botanici regionu, metodika floristické 
práce, botanická literatura z fondů muzea, prohlídka expozice s výkladem.  
 

PhDr. Stanislav Zita spolupracuje se Základní školou Bernarda 
Bolzana Tábor – doplnění výuky v prvouce, vlastivědné, občanské nauce, 
dějepise, rodinné výchově formou vycházek po památkových objektech, 
atd. 

 
Stále pokračuje spolupráce s katedrami historie vysokých škol, 

pedagogickými fakultami a středními školami formou exkurzí, 
konzultacemi studentů, zapůjčováním studijního a knižního materiálu, 
apod. 
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4.7.3 Členství pracovníků muzea ve spolcích a komisích. 

Pracovníci Husitského muzea jsou aktivní v mnoha komisích 
a různých spolcích: 

 
RNDr. D. Abazid je členem České botanické společnosti a její 

jihočeské a východočeské pobočky. 
 
Mgr. P. Brátka je členem Komise regenerace Města Tábor, Unie 

výtvarných umělců ČR (AJV), Klubu přátel výtvarného umění, Klubu za 
staré město. 

 
PhDr. M. Drda, CSc. je členem Společnosti Husova muzea v Praze 

(člen výboru) s kterou provedl několikeré jednání o reinstalaci expozice 
v Husově domě v Kostnici 
 

Helena Drdová  je členem Unie výtvarných umělců ČR (AJV). 
 
doc. PhDr. R. Krajíc, CSc. je předsedou Jihočeské archeologické 

komise; předsedou Komise ředitele Národního památkového ústavu 
v Č. Budějovicích; členem redakční rady sborníku AVJ; členem 
mezinárodní Archeologische Arbeitgemenschaft für Ostbayern-West-und 
Südböhmen, členem Sklářské sekce při ČAS; poradcem pro archeologickou 
památkovou péči v táborském regionu a od roku 2003 člen Vědecké rady 
HÚ Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 
RNDr. P. Zbytovský je členem České společnosti  na ochranu 

netopýrů a České zoologické společnosti. 
 
 

5 Vědecká a výzkumná činnost 

5.1 Systematický výzkum a dlouhodobé projekty 

5.1.1 Grantové projekty Grantové agentury AV ČR 
 
5.1.1.1   

„Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města“ – 
Grantová agentura ČR, č. 404/94/0601; řešitel: doc. PhDr. Miroslav 
Richter, DrSc. (spoluřešitel grantu; doc. PhDr. R. Krajíc, CSc.)  
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Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 
3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza  výrobků ze železa. Díl I,II. Praha – 
Sezimovo Ústí – Tábor. Krajíc, R. 2003 (vyšlo 2004): ISBN – 80-86124-41-X  
- vydal: Archeologický ústav AV ČR Praha – Husitské muzeum Tábor – 
Město Sezimovo Ústí 
 

Publikace je dvousvazková monografie, věnovaná evropskému 
středověkému kovářství 13.-16. století na příkladu autorem archeologicky 
prozkoumané usedlosti ústeckého předměstského kováře a vyhodnocení 
více než 18 000 výrobků ze železa. Studie se kromě prezentace materiálu 
podrobně zabývá dějinami řemesla z pohledu archeologie, ikonografie, 
dějin techniky, národopisu,  historie a v rámci archeologie středověku řeší 
i problematiku oborové terminologie a typologie. 
    

Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 
4. Středověké cihelny v Sezimově Ústí (autor: doc. PhDr. Rudolf 
Krajíc, CSc., HM Tábor) – Ze strany autora dokončení rukopisu 
monografické publikace o evropském středověkém cihlářství na základě 
výzkumu cihelen v Sezimově Ústí. Zbývá dokončit některé technologické 
expertýzy a publikace bude připravena do tisku. 
 
Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 
1. Topografie a dějiny – Práce před dokončením rukopisu přerušeny 
vzhledem k dlouhodobému onemocnění hlavního řešitele.  
 
Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 
6. Stavební techniky v Sezimově Ústí a rekonstrukce domů   
(spoluautorsky se podílí PhDr. Miloš Drda, CSc.) Ze strany Husitského 
muzea byly práce přerušeny, neboť M. Drda byl plně vytížen přípravou 
Památníku dr. E. Beneše. 
 
 
5.1.1.2  „Archeologie středověkých měst v Českých zemích“ (grantový 
projekt GAČR č. 404/01/0490) – 2002-2004 (R. Krajíc je spoluřešitelem 
vybraných hesel) 
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5.1.2 Grantový projekt Ministerstva Kultury ČRMK ČR 
č. RK01P03OMG024 

V roce 2004 bylo dokončeno řešení grantového projektu MK ČR 
č. RK01P03OMG024 „Vývoj poznání zvířeny drobných savců (Insectivora, 
Chiroptera, Rodentia) jižní části Českomoravské vrchoviny“. V rámci řešení 
programu byly kompletně zpracovány bibliografické prameny vztahující se 
k zájmovému území a byla provedena úplná excerpce dat ze sbírkových 
fondů muzeí a jiných sbírkových institucí. Během čtyř let trvání projektu 
pak byly prováděny intenzivní terénní práce, které přinesly velké množství 
nových poznatků o rozšíření jednotlivých druhů hmyzožravců, letounů 
a hlodavců v daném území. Celkově byla získána databáze obsahující 
téměř 4000 nálezových zpráv a současně byly sbírkové fondy řešitelských 
institucí (Husitské muzeum v Táboře a Národní muzeum v Praze) 
obohaceny o vybrané jedince získaných drobných savců. Závěrečná zpráva 
byla odevzdána na MK v první polovině ledna 2005. 

 
Výsledky získané při řešení grantu byly řešiteli průběžně 

publikovány (celkem 8 citací) a rukopis souhrnné práce byl pod stejným 
názvem zveřejněn v odborném mammalogickém časopise Lynx, n. s., 35 
(2004) na stranách 141-245 (vyšlo v dubnu 2005).  

 
 

5.1.3 Ostatní vědeckovýzkumné projekty 

5.1.3.1 Dějiny Tábora II 

Práce na Dějinách Tábora pokračovaly  souběžně s přípravou 
reinstalace expozice Husité 

 
 

5.1.3.2 Dějiny podnikání na Táborsku 

Mgr. Petr Brátka, PhDr. Stanislav Zita (celkový autorský kolektiv 
širší – ostatní se do práce zapojí v průběhu roku 2004). 

Pro edici Městské knihy s.r.o dokončen text a obrazové přílohy 
vybraných podnikatelských aktivit 19. a 20. století. Práce na starších 
obdobích přerušena, neboť spoluautoři, zabývající se těmito tématy byly 
plně vytíženi přípravou reinstalace expozice Husité a přípravou Památníku 
dr. E. Beneše. 
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5.1.3.3 Středověké kamnářství - výzdobné motivy na gotických kachlích 
z Táborska. 

Dokončená monografická publikace o 320 stranách s 338 obrazovými 
přílohami byla předána do nakladatelství Albis international v Ústí n. L. 
a měla by vyjít v roce 2005 pokud bude muzeum disponovat finančními 
prostředky.  
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 
 
 
5.1.3.4 Rekonstrukce středověkého mlýnského kola z pískovny 

ve Vlkově u Veselí nad Lužnicí   

Práce na studii o rekonstrukci středověkého mlýnského kola 
z Vlkova u Veselí nad Lužnicí musely být přerušeny vzhledem k naprosté 
vytíženosti autora přípravou Památníku dr. E. Beneše. 
PhDr. Miloš Drda, CSc. 
 
 
5.1.3.5 Boj o pomník Jana Husa v období 1889-1903 

Práce byla dokončena s publikačním výstupem ve sborníku 
Husitský Tábor 14.  
PhDr. Stanislav Zita 
 
 
5.1.3.6 Tábor za starosty Václava Soumara – realizace, představy a plány 

Práce bude zařazena do publikace Dějiny podnikání na Táborsku.  
PhDr. Stanislav Zita 
 
 
5.1.3.7 Výzkum obratlovců Táborska 

Průběžně pokračoval výzkum obratlovců Táborska se zaměřením na 
expandující druh bělozubku bělobřichou (Crocidura leucodon), která 
dosud na Táborsku zjištěna nebyla, ale máme nové nálezy z přiléhajících 
okresů Pelhřimov a Jindřichův Hradec. I v  roce 2004 byla provedena 
pravidelná kontrola zimovišť netopýrů v  Chýnovské jeskyni (společně 
s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. a pracovníky Správy Chýnovské jeskyně) 
RNDr. Petr Zbytovský 
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5.1.3.8 Flóra a vegetace Táborska se zvláštním zřetelem na oblast 
Borkovickýh blat  

V roce 2004 pokračoval terénní výzkum na Nadějkovsku, Jistebnicku 
a v okolí Košic (v oblasti rybníků Hejtman a Koberný), kromě toho krátce 
navštíveny i další oblasti (Borkovická blata, údolí Lužnice v okolí 
Dobronic, přírodní památka Hroby na Chýnovsku) 
RNDr. Daniel Abazid 
 
 
5.1.3.9 Flóra a vegetace rašelinišť a ostřicových porostů Krkonoš  

 V roce 2004 pokračovalo pouze zpracování dat. 
RNDr. Daniel Abazid 
 
 
5.1.3.10 Ichtyologický výzkum Táborska 

Spolupráce na ichtyologickém výzkumu přírodní rezervace 
Dráchovské tůně a v jejím okolí (hlavním autorem Mgr. David Fischer) 
+ monitoring části lokalit s výskytem chráněné ryby piskoře pruhovaného 
objevených v předešlém roce 
RNDr. Daniel Abazid 
 
 
 5.2 Archeologický servisní výzkum 

   Útvar archeologické památkové péče Husitského muzea realizoval 
v roce 2004 celkem 33 smluvních archeologických výzkumů. 
     
 
5.2.1 Archeologické výzkumy a dohledy v roce 2004 

V roce 2004 bylo uzavřeno 32 smluv z nichž bylo realizováno l7, dále 
byly realizovány 4 smlouvy z let předchozích a to r. 2002 a 2003, celkem 
bylo realizováno 21 smluv. 
 
Rok 2002 – sml. 30/02   Dr. Kasl –Tábor rekonstrukce domu Klokotská 

čp. 106 
Rok 2003 – sml. 20/03  Ředitelství silnic a dálnic Praha- Dálnice D3 – 

stavba 0307 
 – sml. 21/03                   -„-                   -Dálnice D 3 - stavba 0308 
 – sml. 30/03  ELTSEN s.r.o,- Tábor rekonstrukce domu čp. 13 
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Rok 2004  – sml. 1/04  Fr.Kolíček – Tábor, servisní dílna 
                  – sml. 3/04  Pronájem nemovitostí Praha – Baumax – 

obchodní centrum 
                 – sml. 4a/04                     -„-                    - Tábor – obchodní 

centrum, zkapacitnění komunikace I/3 E 55 
– sml. 5/04  Město Tábor – Tábor hrad NKP – interiér věže 

Kotnova 
– sml. 6/04  Tesco – Tábor , obchodní centrum včetně 

kruhového objezdu 
– sml. 7/04  EMZET Chýnov- Chýnov , výstavba nové haly  
– sml. 9/04  Obec Stádlec – rekonstrukce kanalizace Staré 

Sedlo 
– sml. 10/04  JČE Tábor – Příběnice, přípojka NN 
– sml. 11/04  Město Tábor – Tábor, Střelnická ulice  - zádlažba 
– sml. 12/04  Vodárenská společnost Táborsko – Tábor, 

Střelnická ulice vodovod a kanalizace 
– sml. 14/04  Obec Dražice – plynofikace obce 
– sml. 15/04  Hora s.r.o. Chýnov – Hroby – odvodnění obvodu 

kostela 
– sml. 17/04  K.Vodňanský Praha – Příběnice – prohloubení 

sklepa 
– sml. 19/04  Strabag a.s. Č.Budějovice – Oltyně – výstavba 

kruhové křižovatky 
– sml. 24/04  Obec Turovec- Turovec, urbanistická studie 
– sml. 25/04  Město Tábor – Tábor, výstavba parkoviště 

(bývalá synagoga) 
– sml. 32/04  Ředitelství silnic a dálnic Praha – Dálnice D 3  

stavba 0306 Mezno – Chotoviny 
 
 

5.2.3 Nejvýznamnější archeologické výzkumy v roce 2004 

K nejvýznamnějším z nich patřilo dokončení terénních prospekcí 
dvou dálničních úseků, a to stavby D3 0307 Tábor – Soběslav a D3 0308 
Soběslav – Veselí n. L. – Bošilec. K oběma akcím byla předána GŘSD Praha 
nálezová zpráva, která uvádí podmínky a opatření pro následující 
výstavbu ve smyslu dodržení zákona 20/87 Sb. o státní památkové péči. 
Další dva rozsáhlé archeologické výzkumy byly realizovány na plochách, 
určených v Táboře pro následnou komerční zástavbu. Jednalo se o areál 
hypermarketu Tesco, kde bylo na ploše 2 ha prozkoumáno pravěké sídliště, 
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a areál hypermarketu Baumax, kde byly na ploše více než 6 ha detekovány 
relikty středověkého a novověkého osídlení. Z lokálních terénních akcí 
patřil k nejvýznamnějším archeologický výzkum domu čp. 13 na Žižkově 
náměstí v Táboře, kde byla kromě jiného objevena zaniklá středověká 
cisterna, zanesená odpadovými materiály z 15. a 16. století, z nichž některé 
nebyly dosud na území ČR typologicky známy. Posledním velkoplošným 
výzkumem byla více než 1 ha velká plocha na jižní periferii města Chýnov. 
Odkryv na místě zástavby firmy Plachý přinesl doklady o vrcholně 
středověkém osídlení. 

 
Všechny terénní akce byly průběžně prezentovány ve sdělovacích 

prostředcích a do konce r. 2004 bylo Akademii věd a Národnímu 
památkovému ústavu předáno celkem 10 nálezových zpráv. 
 
 
5.3 Účast pracovníků muzea na vědeckých konferencích, seminářích 

a studijních cestách 

5.3.1  VI. mezinárodní husitologické sympozium pod záštitou ministra 
kultury ČR pana Pavla Dostála 

Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s městem Táborem, 
Společností Husova muzea v Praze, Společností pro zachování husitských 
památek v Táboře uspořádalo ve dnech 12. - 14.  října 2004 u příležitosti 
580. výročí smrti Jana Žižky, pod záštitou ministra kultury pana Pavla 
Dostála, VI. mezinárodní husitologické sympozium Jan Žižka z Trocnova 
a husitské vojenství v evropských dějinách.  
 

Bylo setkáním domácích i zahraničních odborníků na dějiny 
husitství, české reformace, pozdního středověku, i znalců problematiky 
husitských tradic v kultuře a historii českých zemí. Krom našich badatelů 
se zúčastnili sympozia kolegové z Německa, Polska, Slovenska a Ruska. 
Přihlášená rakouská badatelka na poslední chvíli účast odřekla. Prezenční 
listina obsahuje 93 účastníků, včetně 50 přednášejících. Celkem se 
zúčastnilo na 120 osob. 

 
Přineslo nový pohled na válku a válečníky v pozdním středověku 

i následných historických epochách z hlediska jejich úlohy ve vývoji 
společnosti, v mentalitě jednotlivce i v myšlení celých společenských 
skupin i na Jana Žižku jako významnou postavu národních dějin, jeho roli 
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v české reformaci i v paměti a historických mýtech moderního českého 
národa. 
 

Sympozium se konalo v kongresovém sále hotelu Dvořák v areálu 
táborského hradu Kotnov. Na vydání publikace  z referátů sympozia 
obdrželo Husitské muzeum grant Ministerstva kultury ČR ve výši 
Kč 150 000,-, které byly poukázány nakladatelství Albis international v Ústí 
nad Labem, kde publikace vyjde ve formě supplementa III. sborníku 
husitský Tábor. Konečné vytištění, k němuž dojde v průběhu roku 2005, se 
protahuje kvůli neukázněnosti některých referentů a jejich opožděným 
dodáním autorizovaných textů. Úvodní slovo ke sborníku napsal ministr 
kultury ČR pan Pavel Dostál.  

 
Akce byla uspořádána za pomoci dotací několika husitských měst 

(Tábor, Louny, Tachov, Čáslav, Přibyslav), firmami (Dvořák, Goldbrick, 
Hochtief, Kovosvit Mas, PT Servis konzervárna, Provimi Pet Food CZ),  
Jihočeským Krajem České Budějovice, Dr. K. Schwarzenbergem a dalšími 
sponzory, kteří si nepřáli být jmenováni. 

  
Z dotace Ministerstva kultury ČR v částce Kč 150 000,- budou 

hrazeny náklady na vydání sborníku  Husitský Tábor - Supplementum III. 
s publikovanými referáty přednášejících. 

 
Hlavní referáty: 
 
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV 
ČR Praha) – Jan Žižka v dnešním pohledu. 
 
PhDr. Miloslav Polívka, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha) – Role Jana 
Žižky v husitství. 
 
prof. PhDr. Petr Čornej, CSc. (Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity 
Praha) – Jan Žižka  v malých a velkých dějinách. 
 
prof. Ludmila Pavlovna Laptěva (Univerzita Moskva) – Obraz Jana Žižky 
v ruské literatuře 19. a 20. století. 
 
Dr. Thomas Krzenck (soukromý badatel, Lipsko) – Jan Žižka v německých 
pramenech. 
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Mgr. Petr Klučina, CSc. (soukromý badatel, Praha) – Husitská revoluce na 
pozadí dobových válek. 
 
Dr. Uwe Tresp (GWZO Leipzig) – Die Veränderungen im Kriegswesen 
während des 15. Jhs. und die Rolle Böhmens. 
P. PhDr. František J. Holeček, O.M. (Paulánský konvent Vranov u Brna, 
Teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc) – Jan Žižka z Trocnova 
jako boží bojovník. 
 
Mgr. Pavel Soukup (Centrum medievistických studií AV ČR Praha) – 
Svatá válka v představách husitských mistrů. 
 
prof. Dr. Wojciech Iwanczak (Varšavská univerzita) – Husitské války 
a etika doznívajícího rytířství. 
 
PhDr. Jan Urban (Nakladatelství Lidové noviny, Praha) – Žižka, Krušina 
a ti druzí. 
 
Mgr. Martin Čapský (Slezská univerzita v Opavě) – Osudové zvraty vítěze 
od Lipan. Diviš Bořek z Miletínka jako představitel umírněného 
husitského křídla. 
 
Petr Kozák (Slezská univerzita v Opavě) – Jan Starší ze Žerotína. 
Příspěvek k pozdně středověkému žoldnéřství. 
 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (Husitské muzeum v Táboře) – Současný 
stav poznání táborského hradu z pohledu archeologa. 
 
PhDr. Rudolf Tecl (Státní okresní archiv Tábor) – Palná výzbroj města 
Tábora v 15. a 1. polovině 16. století. 
 
Robert Šimůnek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) – Tábor a jeho 
sousedé - typ modu vivendi v pohusitských Čechách 
 
PhDr. Karel Stejskal, CSc. (soukromý badatel, Praha) – Výtvarné umění ve 
sbírkách husitských válečníků. 
 
PhDr. František Frýda (Západočeské muzeum v Plzni) – Plzeň jako 
středověká pevnost a palné zbraně pozdního středověku a raného 
novověku. 
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Mgr. Jakub Smrčka (Husitské muzeum v Táboře) – Liturgie husitských 
polních vojsk. 
 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře) – Válka 
a válečníci v české společnosti na počátku novověku. 
doc. PhDr. Milada Krausová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Západočeské 
univerzity Plzeň) – Jan Žižka v lidových pověstech. 
 
Dr. Karl Eugen Langerfeld (Archiv Brüdergemeine – Herrnhut) – 
Rozporuplné poznámky k otázce, je-li Jednota bratrská právem 
považována za pacifistickou církev. 
 
PhDr. Jiří Kořalka, DrSc. (Husitské muzeum v Táboře) – Žižkův ohlas 
v zahraničí 19. stol. 
 
PhDr. Jiří Rak, CSc. (Fakulta sociálních věd Karlovy Univerzity Praha) – 
Žižka jako symbol české brannosti v 19. století. 
 
doc. PhDr. Jarmila Hásková, CSc. (Národní muzeum Praha) – Jan Žižka 
v české medailérské tvorbě.  
 
Mgr. Václav Chochol (Husitské muzeum v Táboře) – Husitské motivy na 
měšťanských domech přelomu 19. a 20. století. 
 
PhDr. Eduard Stehlík (Armádní muzeum Historického ústavu Armády 
ČR) – Husitská tradice v čs. legiích. 
 
PhDr. Pavel Šopák (Slezská univerzita v Opavě) – Husité podle Arnošta 
Dvořáka – druhý život husitství v divadelní hře. 
 
PhDr. Stanislav Zita (Husitské muzeum v Táboře) – Husitské tradice za 
druhé světové války. 
 
Mgr. Petr Brátka (Husitské muzeum v Táboře) – Jan Žižka jako téma 
moderní české grafiky. 
 
PhDr. Stanislav Slavík, CSc. (Národní muzeum Praha) – Žižka jako symbol 
po roce 1989. 
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Přihlášené diskusní příspěvky: 

PhDr. Petr Šebek (Východočeské muzeum v Pardubicích) – Hus a husité na 
obrazech a fasádách domů v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století. 
prof. PhDr. Vladimír Wolf (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec 
Králové) – Žižkova bitva u České Skalice. 

 
ThDr. Jaroslav Hrdlička (Společnost Vlastimila Kybala) – Jan Žižka v díle 
prof. Františka M. Bartoše. 

 

PhDr. Eduard Burget (VŠ Uměleckoprůmyslová v Praze) – Žižka 
a husitství očima dramatika Františka Zavřela. 

 
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (GWZO Leipzig) – Žižka a dobytí Chomutova 
roku 1421: prameny, tradice, otazníky. 
 
doc. Alexander Randin (Bratislava) – Kníže Fridrich Ostrožský – ruský 
kondotiér v husitských Čechách. 

 
Dr. Vladimír Růžek (Archivní správa MV Praha) – Ikonografie pečetí 
husitských bojovníků. 

 
PhDr. Jiří Jurok, CSc. (Muzeum Nový Jičín) – Účast šlechty na vytváření 
velitelské vrstvy husitské revoluce (husitských svazů). 

 
Dr. Petr Žákovský (Katedra archeologie a muzeologie FF MU Brno) – 
Moravský Nový Tábor ve světle archeologických nálezů. 

 
PhDr., Vladimír Razím (Národní památkový ústav Praha) – Středověké 
opevnění města Tábora. 

 
doc. PhDr. Josef Zumr (Filozofický ústav AV ČR Praha) – Žižka „demokrat 
a republikán“ v reflexi roku 1848. 
 
 
5.3.2 Další vědecká setkání: 

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.  
 

Zasedání České sklářské sekce (Tábor, 10.-11.5.2004) 
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„Ve službách archeologie“ (mezinárodní konference ke spolupráci 
archeologie a přírodních věd,  
Nitra, duben 2004) 
 
„Historické střechy krovy“ – celostátní konference pracovníků státní 
památkové péče  
 
Itálie – Rakousko (studijní cesta s pracovníky Archeologického ústavu 
AV ČR Praha, 2.-10.10.2004; studium středověké a novověké hmotné 
kultury – skla a keramiky, fajánse, návštěva  ostrova Murano, Burano, 
Bolzano, Benátky, Verona, Insbruck, Brixen, Ambrass, atd.) 
 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. 
 

Politická kultura ve střední Evropě ve středověku  a raném novověku,    

15.- 17.6.2004, Pardubice; HÚ AV ČR Praha – Univerzita Pardubice – 

Institut Historii PAN Warszawa; Politická kultura v českých zemích   

období dualistické monarchie. 

 

Mighty Europe – Mistress Court, 11. - 13. 9. 2004, Bangor  (Wales-Velká 

Británie); University  of Wales – Bangor; Politically religious identities in 

the power discourse of the Bohemian society estate                        
 
Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech      

(1520-1740), 11.-14.10.2004, Český Krumlov; HÚ JU České Budějovice – HÚ 

AV  ČR Praha; Moc „institucionální“ a moc „symbolická“ – formy 

a podoby uplatňování politické moci ve stanovené monarchii.   
 
 

6.  Ediční a publikační činnost 
6.1 Sborník muzea Husitský Tábor: 
 

PhDr. Miloš Drda, CSc. – vedoucí redaktor 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. – výkonný redaktor 
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Ve druhém pololetí roku 2004 jsme v nakladatelství Albis 
international v Ústí nad Labem vydali supplementum 2  sborníku Husitský 
Tábor .  

 
První částí je obsah semináře uspořádaného Výzkumným centrem 

pro dějiny vědy ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře 11. září 2003 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze pod názvem Husitský 
Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století. 

 
Druhou část tvoří autentické rozhovory spoluorganizátorky 

semináře Doubravky Olšákové s účastníky husitologických sympozií 
v Táboře v 70. a 80. letech minulého století. 

 
Třetí část obsahuje rejstříky a bibliografii prvních deseti svazků 

Husitského Tábora zpracované Jiřím a Květou Kořalkovými. 
 

Z referátů i vzpomínek účastníků vyplývá jednoznačně pozitivní role 
sborníku Husitský Tábor v české historiografii 70. a 80. let 20. století, kdy 
v mnohých směrech suploval úkoly centrálních historických časopisů. 
 

S vročením 2004 bylo vydáno 14. číslo sborníku Husitský Tábor, 
v němž byly obsazeny rubriky Dějiny české reformace příspěvky Petra 
Hlaváčka a Anežky Vidmanové, Druhý život husitství články Milady 
Krausové, Doubravky Olšákové a Stanislava Zity, Starší dějiny  statěmi 
Miloše Prokopa a Zdeňka Žaluda a Kulturní dějiny příspěvky Martina 
Čapského, Tomáše Sternecka, a Roberta Šimůnka. Znovu se začíná rozvíjet 
rubrika Literatura – recenze – diskuse. 

 
 

6.2 Projekt Husitské  encyklopedie 

Autorský kolektiv pracovníků Husitského muzea vedený PhDr. 
Milošem Drdou, CSc.: Mgr. Petr Brátka, Mgr. Václav Chochol, PhDr. Jiří 
Kořalka, DrSc., Zdeněk Prchlík, Mgr. Jakub Smrčka, PhDr. Zdeněk 
Vybíral, Ph.D., PhDr. Stanislav Zita. Externí spoluautoři: Mgr. Petr Klučina, 
CSc., PhDr. Milada Krausová, Ph.D., PhDr. Miloslav Polívka, CSc., 
PhDr. František Hýbl, Věra Večeřová. 

 
V roce 2004 byly prakticky ukončeny několikaleté scénáristické, 

autorské i programátorské práce na multimediálním CD ROMu Husitské 
encyklopedie, který po technické stránce zajišťuje firma Media Works. 



   33 

 

V závěru roku však musely být tyto práce přerušeny kvůli určitým 
problémům v technice topografické kapitoly U nás i v Evropě a před 
dokončením korektur. Většina členů autorského kolektivu byla zároveň 
angažována v přípravě scénáře filmového cyklu Dr. Edvard Beneš 
a Sezimovo Ústí a expozice památníku, jehož otevření by mohlo být 
pokračováním na projektu Husitské encyklopedie ohroženo.  

 
 

6.3 Projekt filmové koláže Dr. Edvard Beneš a Sezimovo Ústí 

Autorský kolektiv Mgr. Vladimír Doležal, PhDr. Miloš Drda, CSc., 
Michal Kolář, PhDr. Stanislav Slavík, PhDr. Stanislav Zita. 

 
Cyklus Dr. Edvard Beneš se skládá z šesti životopisných  filmů: 
 
Mladá léta 1884 – 1914. (Dětství, zájmy a studia Edvarda Beneše, počátky 
jeho žurnalistické kariéry, zahraniční studia a pobyt ve Francii, dosažení 
doktorátu v Dijonu a Praze, svatba s Annou Vlčkovou, počátky spolupráce 
s T. G. Masarykem). 
 

Zrození diplomata 1914 – 1919. (Benešova odbojová činnost a závratná 
diplomatická kariéra, organizování československých legií, boj za 
mezinárodní uznání československé samostatnosti, zastupování zrodivčí se 
republiky na versailleských mírových jednáních). 
 

Po boku Masaryka 1919 – 1935. (Dr. Edvard Beneš jako československý 
ministr zahraničních věcí a tvůrce československé zahraniční politiky, 
zakladatel Malé dohody, spoluzakladatel a vysoký funkcionář Společnosti 
národů a jeden z nejvýznamnějších mírotvůrců meziválečného období). 
 

Československým prezidentem 1935 – 1938. ( Po odstoupení T. G. Masaryka 
z úřadu volba prezidentem republiky, v době nástupu fašizmu a narůstání 
totalitních režimů ve střední Evropě snaha o udržení samostatnosti 
a demokracie až do mnichovské zrady). 
 

Podruhé v exilu 1938 – 1945. (Neúnavná exilová práce na uznání právní 
kontinuity Československa a odčinění Mnichova, organizace zahraničního 
odboje, mezinárodní smlouvy). 
 

Epilog 1945 – 1948. (Triumfální návrat do vlasti, ale omyl v zahraničně 
politické roli Československa, socialistická orientace a dekrety, porážka při 
únorovém puči, odstoupení z úřadu prezidenta na protest proti schválení 
nedemokratické ústavy 9. května zmanipulovaným parlamentem, smrt 
a odkaz.) 
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Cyklus tří místopisných filmů Sezimovo Ústí : 
 
Benešova vila. (Vztah k Táborsku a výběr místa pro rodinné sídlo, zahrada 
a stavba vily, interiéry a původní mobiliář včetně dvou rekonstruovaných 
místností, počátky Památníku dr. E. Beneše – prezidenta republiky). 
 
Středověké Sezimovo Ústí. (Výsledky jednoho z nejrozsáhlejších 
archeologických výzkumů v České republice a ukázky ze života 
středověkého poddanského města). 
 
Sezimovo Ústí současnosti. (Současný kulturní život Sezimova Ústí 
a nabídka turistických možností, Kozí hrádek a přírodní rezervace). 
 
 
6.4 Vědecké studie, odborné články a samostatné publikace: 
RNDr. Daniel  Abazid 
 
 

et. Fischer D.: (2004) Chráněná území Táborska 5. Přírodní rezervace 
Dráchovské tůně.  –p.8., Gymnázium P. De Coubertina Tábor  
 
Sudová R. et. Suda J.: (2004) Rod Empetrum (šicha) na rašeliništích 
Krkonoš. – Opera Corcont., Vrchlabí ( v tisku) 
 
 
doc. PhDr. R. Krajíc, CSc. 
 
 

Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích 
z Táborska. Tábor 2004 (vyjde 2005) 
 
Výroba a keramické střešní krytiny ve středověkých cihelnách v Sezimově 
Ústí, Svorník 3/2005 Sborník příspěvků z 3. konference stavebně 
historického průzkumu 3. - 6. 6. 2004 v Třebíči. Praha 
 
Tábor – hrad. Současný stav archeologického poznání národní kulturní   
památky. Otázky a hledání odpověd (vyjde  2005) 
 
Krajíc, R.– Hašek, V.–Tomeček, J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na akci Turovec – urbanistická studie, ArÚ AV ČR Brno 
Krajíc, R.– Hašek, V.–Tomeček,J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na akci Tábor-parkoviště, ArÚ AV ČR Brno 
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Krajíc, R.– Hašek, V.–Tomeček,J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na Dálnice D 3, stavba 0307 Tábor -Soběslav – km 79, 40 - 95, 42, 
ArÚ AV ČR, Brno 
 
Krajíc, R.– Hašek, V.–Tomeček, J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na akci Dálnice D3, stavba 0308 Soběslav – Bošilec, km 95,420-
109,757, ArÚ AV ČR Brno 
 
Krajíc, R. – Hašek, V.–Tomeček,J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na akci Tábor - Sezimovo Ústí, zkapacitnění komunikace E55 
v areálu Baumaxu, ArÚ AV ČR Brno 
 
Krajíc, R. – Hašek, V.–Tomeček,J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na akci Tábor – Sezimovo Ústí, areál TESCA-PLOCHA.- MS 
Geodrill s.r.o. Brno a ArÚ AV ČR Brno 
 
Krajíc, R. – Hašek, V.–Tomeček,J. 2004: Zpráva o archeolgeofyzikální 
prospekci na akci Tábor, areál TESCA – severní rondel. – MS Geodrill s.r.o. 
Brno a ArÚ AV ČR Brno 
 
Krajíc R. 2004: Tábor – staveniště Baumax, I.-II. etapa, NZ HM Tábor č. 83 
Krajíc R. 2004: Tábor – staveniště Tesco, NZ HM Tábor č. 84 
 
 
PhDr. Zdeněk. Vybíral, Ph.D.  
 
 

Představitel městské elity – tvůrce dějin svého města. Život královského 
města Tábora na počátku 17. století v zrcadle osudů primasa Jana 
Chvatalia, in: Olga Fejtová-Václav Ledvina-Jiří Pešek (edd.), Pražské 
městské elity středověku a ranného novověku (Documenta pragensia XXII) 
Praha 2004, s. 251-260 
 
 
RNDr. Petr Zbytovský  
 
 

Vývoj poznání zvířeny drobných savců (Insectivora, Chiropterak Rodentia) 
jižní části Českomoravské vrchoviny. Závěrečná zpráva grantového 
projektu MK ČR. 
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6.5 Recenze 

doc. PhDr.R. Krajíc, CSc.  
 

História skla 2001. Nitra 2002, in: Husitský Tábor 14, Tábor, str. 395-396 
 
Wirtshauskultur. Archäologie, Geschichte und Hinterlassenschaft einer 
alten Regensburger Schänke (Hrsg. von Andreas Boos). Regensburg 2002, 
in: Husitský Tábor 14, str. 395-396 
Jiří Pajer: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov 2001, in: Husitský 
Tábor 14, str. 397 
Ve službách archeologie III. (uspořádali V. Hašek-R.Nekuda-J.Unger). 
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Archeologický ústav AV 
Slovenské republiky v Nitře. Brno 2001, in: Husitský Tábor 14, Tábor, str. 
398-399) 
 
 
6.6 Populárně-vědné texty, články a publikace 

RNDr. Daniel Abazid 
 

Afrika v Soběslavi!, Soběslavská Hláska, Soběslav 13.6. 2004, 8 
 
Navštivte Afriku v centru Soběslavi!, Soběslavská Hláska, Soběslav, 
13.7.2004, 10 
 
6. ročník přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec světa“, 
Soběslavská Hláska, Soběslav 13.12.2004, 8 
 
et. Kovář M.: Vánoce (podruhé) v Blatském muzeu! – Soběslavská Hláska, 
13.12.2004, 7 
 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.  
 

5 textů k archeologickým výzkumům – do regionálních a celostátních novin 
 
podklady o archeologické literatuře pro multimediální CD-ROM Husitství 
a literatura 

 
PhDr. Stanislav Zita  
 

Druhá světová válka v ulicích Tábora – seriál 17. dílů pro Táborské listy.  
 
text k  historii táborského kláštera Bosých augustiniánů – list Kotnov 
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6. 7   Články s muzejní tématikou v regionálním tisku 
 
Macháček S.: Malá okénka do velké tvorby – Jiří Sopko, akademický malíř. 
Soběslavská Hláska, Soběslav 13.4.2004, 7 
 
Macháček S.: Malá okénka do velké tvorby – Karel Malich. Soběslavská 
Hláska, Soběslav 13.6.2004, 8 
 
Macháček S.: Malá okénka do velké tvorby – Václav Voštík. Soběslavská 
Hláska, Soběslav 13.10.2004, 5 
 
Černochová J.: Češi zkoumali kolébku lidstva – Táborské listy 18.6.2004, 11 
 
Černochová J.: Čeští vědci mezi Saharou a tropickými pralesy – Táborské 
listy, 30.9.2004, 15 (= tématická strana se 2 články: S Bohem se lze setkat jen 
skrz mrtvé předky, Černý: S nebezpečím se musí počítat na každém kroku) 
 
jk- /Kocourková J./ (2004): Vánoce v Blatském muzeu – Soběslavská 
Hláska, Soběslav, 13.1.2005, 10 
  
 
7. Knihovny a odborné služby veřejnosti 

7.1 Knihovny 

V Husitském muzeu pracují dvě odborné specializované knihovny, 
a to v Táboře v hlavní budově na náměstí Mikuláše z Husi čp. 44 
(historická), a v Blatském muzeu v Soběslavi v ulici Petra Voka čp. 152 
(přírodovědná a národopisná). Obě slouží pracovníkům muzea i veřejnosti.  
I v  roce 2004 se pokračovalo v digitalizaci knihovní evidence, zejména 
v Soběslavi, kde od roku 2002 probíhá celková reinstalace a rekatalogizace 
knihovny. Během ní je mj. vytvářen předmětový katalog, jednotlivé svazky 
jsou i fyzicky řazeny podle oborů a zároveň katalogizovány do 
databázového programu Knihovna 2000 (tentýž používá knihovna HM 
v Táboře). Kromě v minulosti řádně zapsaných svazků (tj. s platným 
přírůstkovým číslem) jsou nově katalogizovány také tzv. staré fondy 
(svazky doposud vedené bez přírůstkových čísel, ale započítávané 
v celkovém počtu svazků knihovny) a další knihovnicky nezpracované 
svazky (dosud nezapočítávané v celkovém počtu svazků knihovny). Z toho 
i ze způsobu zpracování dat do databáze (kdy je například potřeba některé 
několikadílné tituly vedené dosud pod jedním číslem rozdělit na více 



   38 

 

svazků) vyplývá, že udávaný celkový počet svazků v knihovně je pouze 
orientační a přesně bude vyčíslen až po dokončení celkové rekatalogizace. 
(Aby byly v přírůstkové knize odlišeny nově zapsané staré fondy od knih 
reálně zakoupených v letech 2003 a 2004, byly všechny výše popsané staré 
svazky zapsány pod přírůstkovými čísly roku 2003 a všechny nově 
zakoupené tituly zapsány pod přírůstkovým číslem roku 2004, nehledě na 
rok jejich zakoupení.)  
 

Při reinstalaci knihovny došlo také (v průběhu let 2002 a 2003) 
k vyčlenění duplicitních svazků periodik. Z nich byla menší část převedena 
knihovně HM v Táboře a další svazky (o něž táborská knihovna HM 
neměla zájem) byly nabídnuty dalším odborným institucím, kde by tituly 
našly vyšší uplatnění (platně zapsané tituly byly předtím oficiálně 
protokolárně odepsány, celková koncepce vyřazení duplikátů periodik 
byla odsouhlasena členy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost HM). 
Řada svazků byla takto převedena již v minulých dvou letech (viz loňská 
výroční zpráva), v průběhu roku 2004 byl proveden převod knihovně 
Krajského muzea Cheb a knihovně botaniky Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Celková nabídka duplicitních svazků bude 
v roce 2005 postoupena dalším muzejním a vědeckým knihovnám. 

 
V roce 2004 bylo v soběslavské pobočce zpracováno celkem 498 

svazků z původně nezpracovaných starých fondů s přírůstkovým číslem 
roku 2003 a 128 nových přírůstků z roku 2004. 

 
V táborské knihovně byly zpracovány nové přírůstky za rok 2004, 

tj. 463 knihovních jednotek a průběžně jsou do počítačové evidence 
přidávány již zpracované fondy, vedené na katalogizačních kartách. 

 
Každá zkatalogizovaná kniha je vedena ve jmenném katalogu 

(vytištěná karta je zařazena do lístkového katalogu a uložena 
do lístkovnicové kartotéky). Dále je  knihovní jednotka v počítačové 
evidenci zařazena automaticky podle  autora, názvu, signatury, 
přírůstkového čísla a podle klíčového slova (předmětové heslo). 

 
Počet kusů v počítačové databázi k 31.12.2004 činí v Táboře 8 190 

a v Soběslavi 8 671 svazků. 
 

Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2003 činil  43 427, z toho v Táboře 23 
255, v Soběslavi 20 172 
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Počet přírůstků za toto období 591 v hodnotě Kč 131 596,-, z toho v Táboře 
463, v Soběslavi 128 
Počet úbytků a převodů 48 (duplikátů) 
Celkový počet výpůjček za rok činil 1 249 titulů pro 18 vlastních 
zaměstnanců a 249 cizích badatelů. 
Mezinárodní výměnu jsme využili 14x, Meziknihovní 12x. 
Pro meziknihovní výměnu jsme poskytli 5 titulů. 
 
 
7.2 Odborné služby veřejnosti 

 
a) Odborné posudky a expertizy 
 
RNDr. Daniel Abazid 
 

 – konzultace bakalářské práce Moniky Rodkové „Vývoj a současný stav 
knihoven Husitského muzea v Táboře“vypracované v Ústavu archeologie  
a muzeologie Filozovické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
 
 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 
 

– 20 posudků a konzultací k archeologii a studijním účelům. 
K nejzávažnějším patří: 
- Michal Starki – doktorand Instytutu Archeologii Unywersytetu 

Warszawskiego – středověká keramika, 18.5.2004 
- posudky pro GA ČR (projekt prof. Pojsla) (2004) 
- posudek na studii dr. F. Teplého do Husitského Tábora (2004) 

 
 

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.  
 

– 5  odborných  posudků a expertíz. 
 
 
PhDr. Stanislav Zita  
 

– 4 konzultace průběžné poskytování materiálů pro diplomové,  seminární 
a soukromé práce  
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b) Počet badatelských návštěv  

Mimo knihovny navštívilo pracovníky muzea a jeho poboček 
142 badatelů. Mnoho dalších, neevidovaných dotazů, které jsou 
zodpovídány většinou na základě telefonických hovorů, e-mailovou 
poštou či písemnou formou je zodpovězeno mnohem více. 
 
 
8.  Objekty muzea 

8.1 Přehled a probíhající údržba 

8.1.1 Tábor 

Žižkovo náměstí čp. l 

Vlastníkem je Město Tábor. Husitské muzeum má s městským úřadem 
uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou o bezúplatném pronájmu s tím, že 
hradí běžnou údržbu. Budova historické městské radnice. V pozdně 
gotickém komplexu, dokončeném Wendelem Roskopfem, je umístěna 
základní expozice Husité a Galerie výtvarného umění. Z objektu je rovněž 
vstup do expozice Táborské středověké podzemí. V roce 2004 byla 
provedena oprava fasády a balkonu na průčelí stavby částečně provlhlé 
a oprýskané v důsledku umělého deště při natáčení hraného amerického 
filmu. Náklady na rekonstrukci hradil Lucas – film, který natáčení 
sjednával. 

Martínka Húsky čp. 54 – Galerie A.D. 1551 

Vlastníkem objektu je Město Tábor. Husitské muzeum má s městským 
úřadem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou o bezúplatném pronájmu 
s tím, že hradí běžnou údržbu. Hlavní výstavní galerie muzea se nachází 
v těsné blízkosti historické radnice. Je určena pro rozhodující přehlídky 
výtvarného umění i muzeologické výstavy. 

Klokotská ul. – Bechyňská brána 

Vlastníkem objektu je Město Tábor. Husitské muzeum má s městským 
úřadem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou o bezúplatném pronájmu, 
s tím, že hradí běžnou údržbu. Poslední dochovaná městská brána za 15. st. 
se nachází v těsném sousedství městského hradu. Z interiéru, s expozicí 
Život a práce středověké společnosti a výstavními prostorami, je vstup do 
válcové hradní věže ze 13. a 15. st., která poskytuje výhled na jihozápadní 
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část historického jádra a na blízké okolí. V roce 2004 provádělo město 
vlastním nákladem rekonstrukci interiéru kotnovské věže. 

Nám. Mikuláše z Husi čp. 44 – ředitelství a depozitáře 

Vlastníkem objektu je Česká republika, spravuje Husitské muzeum. Sídlo 
ředitelství, odborných pracovišť, depozitářů, knihovny, přednáškového 
sálu a dílen. Rozsáhlý čtyřkřídlý komplex byl vybudován v polovině 
17. století jako klášter bosých augustiniánů. Zůstala zachována původní 
dispozice s rajským dvorem a přilehlým chrámem Narození Panny Marie, 
který je majetkem Římskokatolické církve.  V roce 2004 provedlo muzeum 
rozsáhlou rekonstrukci přízemních prostor po vystěhovaném SOA. Byly 
provedeny sanační omítky, podlahy, opravy elektroinstalace, nové dveře 
do cel, instalace 16 ks. nových akumulačních kamen (ISPROFIN), 
rekonstrukce sociálního zařízení. Nově získané prostory budou sloužit jako 
depozitáře laboratoře a sklady materiálu. 
 

 

8.1.2  Soběslav 

Petra Voka čp. 152 – „Rožmberský dům“ 

Vlastníkem objektu je Městský úřad Soběslav. Husitské muzeum v Táboře 
má s MěÚ uzavřenou smlouvu do 31. 12. 2008. Hodnotný renesanční dům 
s expozicí Příroda Táborska, vyhledávanou výstavní síní, odbornými 
pracovišti (knihovna) a dílnami a depozitáři. 

Nám. Republiky čp. 107 – „Smrčkův dům“ 

Vlastníkem objektu je Česká republika, spravuje Husitské muzeum 
v Táboře. Hodnotný renesanční dům s expozicí Národopis Blat a Kozácka 
a výstavní síní. V přízemí se nachází, v současné době uzavřená, Pamětní 
síň Otakara Ostrčila, hudebního skladatele. Dále jsou v objektu 
depozitáře. V roce 2004 proběhla rekonstrukce vodovodní přípojky. 
Finančně jsme se podíleli na přípojce od hlavního řadu do objektu. 

Petra Voka čp. 163 – „Cukrářský dům“  

Vlastníkem objektu je Česká republika, spravuje Husitské muzeum 
v Táboře. Nachází se zde depozitář nábytku podsbírek Etnografická 
a Výroba a způsob života. 
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8.1.3 Veselí nad Lužnicí  

Nám. T. G. Masaryka čp. 111 – „Weisův dům“  

Vlastníkem objektu je Česká republika, spravuje Husitské muzeum 
v Táboře. V objektu se nachází expozice Z pokladů muzea, Pamětní síň 
Karla Weise, významného hudebního skladatele a folkloristy, výstavní 
prostory a depozitáře. Cenný renesanční dům spoluvytváří charakter 
městské lokality. 
 
 
8.1.4 Sezimovo Ústí 

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. 
Husitské muzeum zde provozuje o státních svátcích a výročích narození 
a úmrtí manželů Benešových rekonstruovanou pracovnu a úmrtní pokoj 
prezidenta. 
 

třída dr. E. Beneše čp. 1138 – Objekt „Památníku dr. E. Beneše, 
prezidenta republiky“ 
 

Vlastníkem objektu je Česká republika, spravuje Husitské muzeum 
v Táboře. Do konce roku 2004 pouze hrubá stavba. 10. 6. byla podána 
žádost o vystavení LV na katastrálním úřadě Tábor. 

 
Veškeré stavební práce na údržbě objektů muzea stály Kč 971 956,-. 
 
 

9.  Finanční hospodaření 

Vedoucí provozně ekonomického útvaru Milena Jarolímková. 
Výdaje činily celkem Kč 21 368 000,-  
 z toho neinvestiční Kč 21 368 000,-  
 z toho materiálové Kč   4 127 000,- 
 služby Kč   6 490 000,- 
 mzdové a odvody z mezd Kč   9 748 000,-  
 daně Kč        47 000,- 
 ostatní náklady Kč      681 000,-  
 odpisy Kč      275 000,-  
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Příjmy činily celkem Kč   8 919 000,-  
 z toho tržby za vstup Kč   2 287 000,-  
 z archeologického výzkumu  Kč   5 571 000,-  
 za prodej suvenýrů  Kč      341 000,-  
 jiné ostatní příjmy Kč      720 000,-  
dotace na činnost od MK ČR Kč 12 831 000,-  
Hospodářský výsledek roku Kč      382 000,- 
Dotace na výstavbu Památníku prezidenta dr. Edvarda Beneše 
 Kč  9 163 000,-  

 z toho čerpáno Kč  5 035 000,-  
 na rezervní fond MK ČR vráceno s tím,  
        že čerpání rozdílu se převádí na I. pololetí 2005 Kč  4 128 000,-  
 


