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1 ÚVOD

Husitské muzeum v Táboře vyvíjí činnost v oblasti společensko- i přírodovědné, regio-
nální i specializované. Odbornou činnost zajišťují pracoviště v Táboře, v Soběslavi a 
Veselí nad Lužnicí a spočívá v oborech zoologie, botaniky, geologie, etnografie, regio-
nálních a kulturních dějin a archeologie. Historické obory specializované i regionálně 
pojaté zahrnují historii husitství v širokých souvislostech a vzhledem k rozsáhlému ar-
cheologickému fondu a současné výzkumné činnosti též dějiny hmotné kultury a kaž-
dodenního života ve středověku. Organizační součástí muzea je pobočka Blatské mu-
zeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí.

Zřizovatelem muzea je od 1. ledna 2003 Ministerstvo kultury České republiky, které 
vydalo zřizovací listinu čj. 3742/2003. Husitské muzeum v Táboře, státní příspěvková 
organizace, je ve smyslu § 54 zákona č. 219/2000 Sb. způsobilé ke všem právům 
a povinnostem  v rozsahu  stanoveném  právními  předpisy.  Sídlem  muzea  je  Tábor, 
nám. Mikuláše z Husi 44, PSČ 390 01, IČ 00072486.

Dle zřizovací listiny plní Husitské muzeum v Táboře funkce muzejní instituce podle § 2 
odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, a 
v souladu s ním je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evi-
dovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, prová-
dět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírky 
muzejní povahy a sbírkových předmětů a prostředí, z něhož jsou získávány sbírkové 
předměty, a šířit výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, mu-
zejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií. Ve smyslu 
citovaného zákona je muzeum poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb. 

1.1 Aktivity muzea v roce 2017

HM vyvíjelo v roce 2017 aktivity ve všech oblastech muzejní práce – činnosti sbírkot-
vorné, vědecko-výzkumné, populárně naučné, prezentační a kulturní, ve vztahu k ba-
datelům i návštěvníkům. HM zajistilo nebo spolupořádalo celkem 120 akcí pro ve-
řejnost, z toho 22 výstav, 44 přednášek, 28 exkurzí, 12 koncertů a 2 muzejní noci.  
Jednalo  se  o umělecké,  historické  i  přírodovědné  výstavy,  cestopisné  a  historicko-
vlastivědné přednášky, přírodovědné a vlastivědné exkurze, koncerty, komponované 
pořady, divadelní představení, muzejní noc, specializované prohlídky a kurzy lidových 
řemesel. Bylo provedeno 137 lektorských programů pro školní skupiny.

Byla dokončena a rozsáhlá nová expozice Život na Blatech a Kozácku, která je in-
stalována v rekonstruovaném Smrčkově domě v Soběslavi společně s galerií krajino-
malby. Obě expozice Blatského muzea byly slavnostně otevřeny v rámci programu mu-
zejní noci.

V  první  polovině  roku byla  zahájena  realizace  dosud  nejrozsáhlejšího  investičního 
projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Tá-
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boře“, který je financován z programu IROP a povinná spoluúčast projektu je kryta 
z prostředků zřizovatele. Realizace projektu je rozdělena na několik etap až do roku 
2021 a zahrnuje stavební obnovu a doplnění vybavení v 6 objektech muzea včetně vy-
budování nových expozic.

V červnu byla zahájena dlouho plánovaná zásadní rekonstrukce sídelní budovy mu-
zea, bývalého augustiniánského kláštera v Táboře na nám. Mikuláše z Husi čp. 44. 
Oprava zahrnuje kompletní plášť budovy, komplexní obnovu interiérů a sítí 1. a 2. NP 
včetně rajského dvora a provozního dvora a odstranění zazdívek a prosklení arkád kří-
žové chodby rajského dvora a vybudování nového osobního výtahu. Rekonstrukce pro-
bíhá za provozu.

1.2 Personální obsazení

1.2.1 Struktura a stav pracovníků v roce 2017

HM  využívá  zřizovatelem  stanovený  počet  35  přepočtených  pracovních  úvazků, 
v jejichž rámci pracovalo 39 osob. Vedle toho se na činnosti muzea podíleli sezónní 
zaměstnanci jako pokladní, průvodci a kustodi v expozicích muzea, v přepočtu celkem 
8 pracovních úvazků v průběhu letní sezóny (duben–září), zaměstnávaní prostřednic-
tvím  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

1. Úsek ředitele

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. ředitel

Bc. Kateřina Mikulandová1 asistentka, propagační referentka, pokladní

Bc Pavla Pražáková (RD) asistentka, propagační referentka, pokladní

Božena Pražáková správce CES

Zdeněk Prchlík dokumentátor – fotograf

Tereza Šimáková dokumentátorka, pokladní

Ing. Irena Řežábková2 interní auditorka

Mgr. Monika Vlasáková vedoucí referátu knihoven HM
kurátorka historických knihovních fondů

Jindřiška Vacková knihovnice

Lenka Čechtická referentka veřejných zakázek a projektového 
řízení, sklad suvenýrů, hlavní manažer 
projektu IROP3

1 Dočasně za pracovnici na MD/RD.

2 OSVČ.
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MgA. Petr Kukla projektový manažer4

2. Archeologické oddělení

PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. kurátor – archeolog, vedoucí oddělení

Mgr. František Janda kurátor – archeolog, konzervátor kovů

PhDr. Miloš Drda, CSc. kurátor – archeolog

Mgr. Jiří Bumerl archeolog

Mgr. Markéta Šálová (RD) kurátorka – archeoložka

Bc. Jana Šichová dokumentátorka, výstavářka

Petra Králová dokumentátorka – kreslička

Alena Novotná konzervátorka keramiky, výstavářka 

3. Blatské muzeum

RNDr. Daniel Abazid vedoucí oddělení, zástupce ředitele pro 
sbírkotvornou činnost, kurátor – botanik

RNDr. Petr Zbytovský kurátor – zoolog

Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D. kurátorka – etnoložka

Mgr. Petr Šťovíček kurátor – kulturní historik

Jana Líkařová knihovnice, pokladní

Lenka Jelínková dokumentátorka, pokladní

sezónní pokladní a kustodi (10)5

4. Ekonomické oddělení

Ing. Zdeňka Marešová vedoucí oddělení
ekonomka – správce rozpočtu

Jana Štědrá hlavní účetní

5. Historické oddělení

PhDr. Zdeněk Vybíral vedoucí oddělení, zástupce ředitele pro vě-
deckou činnost, kurátor – historik starších 
dějin

Mgr. Lenka Vandrovcová kurátor – historik novějších dějin

3 Projekt IROP „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“ č. 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699

4 Úvazek saturován z projektu IROP, dtto.

5 Pracovníci mimo úvazky v rámci dohod o pracovní činnosti popř. o provedení práce.
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Mgr. Jitka Vandrovcová kurátor – historik moderních dějin 

Mgr. Petra Fetrová kurátor – kulturní historik 

Mgr. Lenka Zajícová kurátor – historik umění

PhDr. Zdeněk Žalud, Ph.D. dokumentátor

6. Oddělení programů a expozic

Kateřina Nimrichtrová vedoucí oddělení, edukátor v kultuře

Iva Brožová průvodkyně, dokumentátorka

Marta Melicharová (RD) průvodkyně, dokumentátorka

Bc. Kateřina Mikulandová průvodkyně, dokumentátorka

Mgr. Ludmila Mikulová průvodkyně, dokumentátorka

Andrea Oudysová průvodkyně, dokumentátorka

sezónní kustodi, pokladní a průvodci Tábor a Sezimovo Ústí (5)6

7. Provozní oddělení

Jiří Pražák vedoucí oddělení
správce budov a zařízení, bezpečnostní refe-
rent

Vít Vlasák vedoucí referátu správy budov a zařízení 
v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Emanuele Nesa restaurátor / konzervátor – výstavář

Martin Kovář restaurátor / konzervátor – výstavář

Petr Albrecht domovník Tábor, výstavář

Miroslav Kopic domovník Soběslav

Karel Mráz domovník Veselí nad Lužnicí

Pozn.: RD – čerpání rodičovské dovolené

1.2.2 Personální změny

Od počátku roku 2017 nastoupil do Historického oddělení jako zástup za pracovnici 
na rodičovské dovolené dr. Zdeněk Žalud, který byl současně zčásti zařazen do Oddě-
lení programů a expozic jako průvodce a pokladní, zatímco v Historickém odd. začal 
vykonávat práci dokumentátora.

6 dtto
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Od 1.  3.  byla zahájena realizace projektu IROP „Zlepšení  podmínek uložení  a pre-
zentace  podsbírek  Husitského  muzea  v  Táboře“7 V  souvislosti  s  tím nastoupil  na 
částečný úvazek MgA. Petr Kukla, administrátor projektu, a navýšil se úvazek Ing. Len-
ce Čechtické o 30 % pro práci v pozici hlavního manažera projektu.

Do archeologického odd. nastoupil zčásti jako zástup za pracovnici na RD Mgr. Jiří Bu-
merl, doktorand archeologie na Archeologickém ústavu Jihočeské univerzity, na pozici  
archeologa na částečný úvazek 50 %.

1.3 Spolupráce s jinými organizacemi a institucemi

HM spolupracovalo  s  městy,  na  jejichž  území  působí  (Tábor,  Soběslav,  Veselí  nad 
Lužnicí, Sezimovo Ústí), přičemž v jedné rovině se jednalo o spolupráci v rámci vztahu 
bezplatného užívání resp. nájmu, v další rovině o spolupráci v oblasti zajišťování kul-
turních aktivit. 

Město Tábor jako vlastník objektu Bechyňské brány, NKP, získalo prostředky z progra-
mu IROP na rekonstrukci této památky a zahájilo realizaci projektu. HM bylo od počát-
ku  prostřednictvím  odboru  investic  města  Tábora  pověřeného  zpracováním  doku-
mentace přizváno ke spolupráci a podílu na všech detailech budoucího projektu. Na 
základě předchozí dohody o partnerství se HM začalo podílet na realizavc projektu, 
především  formou  zpracování  scénáře  a  vybudováním  nové  expozice  s  termínem 
otevření v květnu 2019 a spoluprací a účastí na přípravě zadávací dokumentace ně-
kterých zakázek včetně stavební obnovy a vybavení výstavním mobiliářem. 

Současně schválilo vedení města Tábora na základě předchozího zpracování rozsáhlé 
projektové dokumentace na obnovu Staré táborské radnice, NKP, podání žádosti o do-
taci z programu IROP ve druhé výzvě na obnovu kulturních památek. HM je i v tomto 
projektu partnerem realizace a připravuje z hlediska provozu součinnost se stavbou.

Města Soběslav, Veselí nad Lužnicí a také Lomnice nad Lužnicí se v roce 2017 spolu-
podílela na financování katalogů výstav výtvarných umělců v BM.

Ve věci údržby expozice v Husově domě v Kostnici spolupracovalo HM se Společností  
Husova  muzea  v  Praze.  Došlo  k  realizaci  několika  úprav  v  expozici  na  základě 
projednání s architektonickým ateliérem. Práce proběhly vlastními silami muzea.

Ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV ČR a UK Praha byla uspořádána 
mezinárodní  konference  „Zikmund Lucemburský  a  město  Tábor.  Královská  moc  a 
městské komunity v pozdně středověké Evropě“. Bylo současně uspořádáno slavnost-
ní uvedení nové edice Táborské knihy trhové, unikátnéího historického pramene z pol.  
15. stol., z pera historika – medievisty prof. Františka Šmahela a bohemistky doc. Ale-
ny M. Černé.8

Ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu města Tábora byla pořádána tá-
borská muzejní noc, a to opětovně jako společná akce více institucí, přičemž HM se 

7 Č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699.

8 ČERNÁ, Alena M. – ŠMAHEL, František: Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452. Filo-
sofia, Praha 2017. ISBN 978-80-7007-497-8
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podílelo na plánování a organizaci celé akce. Tentýž odbor kultury je také spolupořa-
datelem přednáškového cyklu Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa.

Dalšími subjekty, které spolupracují s HM na zajištění jeho aktivit i na propagaci, jsou 
Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, Dům dětí a mládeže Tábor a jeho soběslavská a ve-
selská pobočka, ZUŠ Oskara Nedbala Tábor, ZUŠ Soběslav, ZUŠ Veselí nad Lužnicí, 
Středisko Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, Infocentrum Tábor a Galerie U Radnice, 
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor, Mezinárodní společnost Oskara Nedbala, 
z. s., Domácí hospic Jordán, Státní okresní archiv Tábor, Městské středisko kultury a 
sportu Sezimovo Ústí, spolky Soběslávka a Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí.

Při organizaci přírodovědných exkurzí BM spolupracuje s několika partnery v širším 
regionu. V roce 2017 jimi byly základní organizace Českého svazu ochránců přírody ze 
Sezimova Ústí, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Městské muzeum Týnec nad 
Sázavou  a  Správa  Chýnovské  jeskyně.  S posledně  jmenovanou  institucí  se  BM 
dlouhodobě podílí i na výzkumu netopýrů.
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2 SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

2.1 Sbírka Husitského muzea

Sbírka Husitského muzea v Táboře je na základě zákona č. 122/2000 Sb. od 20. 8. 
2002 zapsána v  Centrální evidenci sbírek MK pod evidenčním číslem MTA/002-05-
07/154002. V současné době HM spravuje více než 450 tisíc věcí movitých, které 
představují  téměř 125 tisíc  sbírkových předmětů z oboru archeologie,  historie,  nu-
mizmatiky, umění, etnografie a přírodních věd. Sbírka HM se člení na 54 podsbírek,  
které jsou i se svými charakteristikami uvedeny v Centrální evidenci sbírek MK.

Interní centrální evidenci sbírkového fondu vykonává Božena Pražáková v rámci úseku 
ředitele, koncepční činnost RNDr. Daniel Abazid, zástupce ředitele pro sbírkotvornou 
činnost. Referát CES současně metodicky řídí a zajišťuje administraci akvizic, zápůj-
ček, výpůjček a ve spolupráci s PO také pojištění sbírkových předmětů.

Základními sbírkotvornými dokumenty HM jsou Režim zacházení se sbírkou HM platný 
od 1. 12. 2012 a Koncepce sbírkotvorné činnosti HM v letech 2016–2025, platná od 
1. 1. 2016. 

2.2 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost HM pracuje ve složení:

předseda: RNDr. Daniel Abazid HM, zástupce ředitele pro sbírkotvornou 
činnost, botanik

tajemnice: Božena Pražáková HM, správce CES

členové: Mgr. Zdeněk Duda Prácheňské muzeum v Písku, historik 
novějších dějin

PhDr. Nora Jelínková Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 
historička umění

Dalibor Zásměta Česká numismatická společnost (pobočka Tá-
bor), numizmatik

Mgr. Alexandra 
Zvonařová

Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec, 
etnografka, zástupkyně ředitele

Michal Kolář specialista na Edvarda Beneše a Hanu Bene-
šovou, Praha

Jednání sboru proběhlo 23. listopadu 2017.
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2.3 Akvizice, evidence a úbytky

Inventarizace Počet přírůstkových čísel v chronologické evidenci za rok 2017 je 164 a 
představuje 6360 věcí movitých. Koupí bylo získáno 5897 kusů (106 přírůstkových čí-
sel) v celkové hodnotě 309 274, 00 Kč, vlastním sběrem, převodem pozůstalosti, da-
rem či zápisem starých fondů 463 kusů (58 přírůstkových čísel). Kromě rozšiřování 
fondu  řady  stávajících  podsbírek  byl  nákupem  položen  základ  pro  založení  dvou 
nových podsbírek – „Pozůstalost Jiřího Kohouta a „Výtvarné umění Veselí n. L.“.

 „Pozůstalost Jiřího Kohouta“ byla zakoupena po úmrtí významného táborského 
sběratele  Mgr.  Jiřího  Kohouta  (1939–2017),  který  byl  největším sběratelem 
pohlednic s tématikou Tábora a také předsedou Jihočeského klubu sběratelů 
v Táboře.  Vznikající  podsbírka obsahuje přes 3500 pohlednic,  alba fotografií 
táborské  firmy  Šechtl  a  Voseček  (cca  250 kusů  fotografií),  alba  s listinným 
materiálem, skládajícího se z různorodých dokladů, dokumentů, pozvánek na 
kulturní  akce,  nášivek,  etiket,  vinět,  známek  apod.,  dále  vyznamenání  a 
odznaky,  reklamní  propisovací  tužky  a  zapalovače.  V celkovém  počtu  jde  o 
5604 kusů.

 Do  druhé  vznikající  podsbírky  „Výtvarné  umění  Veselí  n.  L.“  byly  zařazeny 
zakoupené  i  darované  obrazy  Antonína  Hanzala  (nar.  1947)  z Lomnice  nad 
Lužnicí,  monotypy Jiřího Stejskala (1932–2015) ze Soběslavi a obrazy Jiřího 
Lessnera (1943–2011) ze Soběslavi (celkem 24 kusů).

 Do podsbírky „výtvarného umění“ bylo zakoupeno, získáno darem či převodem 
pozůstalosti  po  válečné  veteránce  Josefíně  Napravilové  (1914–2014,  která 
zemřela  v Táboře,  celkem 538 kusů  výtvarných  děl  významných táborských 
umělců,  a to:  Františka Peterky (1920–2007),  Karla  Svobody (1936–2006), 
Emila  Růžičky  (1927–2002),  Josefa  Štainochra  (1899–2003),  Vladislava 
Reitingera (1931–1998), ale i současného výtvarníka Aleše Slavíka. Darem od 
Jihočeského  vodárenského  svazu  v Českých  Budějovicích  byla  podsbírka 
obohacena  o  znak  města  Tábora  z patinované  kovové  slitiny,  signovaný 
„Kohout  36“.  Mezi  přírůstky  nechyběly  ani  dobové  pohlednice  a  dopisnice 
s husitskými tématy (např. Jan Hus, Husinec, Kostnice).

 Do podsbírky „Stavební vývoj“ byly získány pohlednice Tábora, Sezimova Ústí a 
polohopisný plán města Tábora z roku 1902 (3 kusy).

 Pokračovaly  nákupy  pamětních  mincí,  medailí  a  odznaků  s husitskou  a 
táborskou  tematikou  (celkem  28  kusů),  které  obohacují  podsbírku 
„Numizmatická“.

 Podsbírky  „Okupace“,  „Novější  dějiny“,  „Socializmus“  a  „Zbraně,  výzbroj, 
výstroj“ byly  rozšířeny o různé dobové doklady,  reklamní  materiál  (stojan na 
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tužky Vodních staveb Sezimovo Ústí), praporky táborských podniků a institucí, 
oficiální dar sovětského generálního plukovníka a sportovní kuši (22 kusů).

 Do podsbírky „Výroba a způsob života“ byly zakoupeny předměty, které rozšíří 
její  stávající  bohatý  sortiment  různých  podskupin  (domácnost,  řemesla, 
povolání, školství, sport, staré táborské firmy atd.). Tentokrát to byly mimo jiné 
lednice na suchý led a kamenný brus z 30. let 20. století pocházející z hostince 
a řeznictví v Košicích, lžičky v originální etuji s táborskou firmou, stejně tak jako 
další krabičky, dekorační talíř a sklenička, dětské pletené čepečky z počátku 
20. století,  pár dětských kožených bot s bruslemi z poloviny 20. století  nebo 
porcelánová hlavička dýmky s vyobrazením upálení Mistra Jana Husa (celkem 
28 kusů).

 Do podsbírky „Pozůstalost Hany Benešové“ bylo darováno album s fotografiemi 
Hany a Edvarda Benešových, dva páry kožených rukavic s vyšitými iniciálami 
„HB“ a busta Edvarda Beneše od I. Štýbra (kolem roku 1935), kterou darovala 
Společnost Antonína Švehly z Prahy (7 kusů).

 Do  fondu  podsbírky  „Historická  Veselí  n.  L.“  byly  zakoupeny  regionální 
pohlednice, pivní láhev a fotografie Přehořova, podlahové hodiny od veselského 
hodináře F. Bušty a doklady rodiny Šímových, též z Veselí n L. (22 kusů).

 Pro podsbírku „Etnografická“ jsme koupí získali blatský ženský kroj, skládající 
se z 20 kusů, dále součásti  blatského kroje (zástěra, šátek) a dopisnici „Od 
Tábora“ od J. Mánese. Darem pak přibyl žebřinový vůz. Celkem se podsbírka 
rozrostla o 24 kusů.

 Podsbírka „Zoologická“ byla rozšířena vlastním sběrem o 60 ks lebek drobných 
savců.

 Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR bylo v roce 2017 vyhověno žádosti 
Národního  památkového  ústavu  –  Územní  památková  správa  v  Českých 
Budějovicích –  státní  zámek Červená  Lhota  o navrácení  obrazu  od C.  Blaase 
znázorňující  portrét  Caroliny  von  Schönburg  (olej/plátno,  sig.  1855  v  bohatě 
zlaceném vyřezávaném oválném rámu), který byl ze zámku odvezen v roce 1945 a 
zapsán  do  evidence  tehdejšího  Městského  muzea  v Soběslavi  (dnes  Blatské 
muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, pobočky Husitského muzea v Táboře).

2.4 Inventarizace

Rok 2017 byl šestým rokem druhého desetiletého období, během něhož musí být in-
ventarizovaná celá sbírka. Proběhla inventarizace části podsbírky „Středověká arche-
ologie“ (sbírkové předměty zapsané do systematické evidence), která čítá cca 23 % 
evidenčních čísel (16 796 inventárních čísel), jimž odpovídá cca 9 % movitých věcí 
(23 224 kusů),  které tvoří celou sbírku. Inventarizace proběhla v souvislosti  se stě-
hováním sbírkových předmětů do nového Archeologického depozitáře HM.
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2.5 Kresebná a fotografická dokumentace

 Mgr.  Zuzana  Čermáková,  Ph.D.  –  systematická  fotodokumentace  sbírkových 
předmětů etnografické podsbírky

 PhDr. Miloš Drda, CSc. – kresebná dokumentace keramiky a částečně dřeva z 
veselských nádrží (Vlkov, Horusice)

 Petra Králová – kresebná dokumentace vybraných nálezů z archeologického 
výzkumu Tábor, Jordán (2012-2014), kresebná dokumentace raně novověkých 
archeologických nálezů ze Sezimova Ústí (250 ks)

 Zdeněk  Prchlík –  průběžná  fotodokumentace  sbírkových  předmětů  podle 
potřeb kurátorů, fotodokumentace pro bezpečnostní alba stálých expozic, ale i 
krátkodobých výstav  ve všech objektech muzea,  průběžná fotodokumentace 
probíhajících  archeologických  výzkumů,  fotodokumentace  kulturních  akcí  a 
dění v muzeu

2.6 Fyzická péče o sbírky9

V roce 2017 probíhala konzervace a restaurování vlastní kapacitou a restaurování do-
davatelské. Preparace přírodnin v tomto roce neprobíhala. Všechny depozitáře prošly 
dezinsekcí.

2.6.1 Konzervace, restaurování a preparace vlastními silami 

 Martin Kovář -  konzervace a čištění sbírkových předmětů z etnografické pod-
sbírky určených k prezentaci v expozici Život na Blatech a Kozácku ve SD (hodi-
ny,  truhly,  motovidlo,  kolovrat,  hřebeny na len,  díž  na těsto,  pádlo na těsto, 
stojan na chleba,  police, koutnice, stůl, postel, 2 páry bot, celkem 18 kusů) 

 Emanuele Nesa – restaurování třízásuvkové intarzované komody z podsbírky 
Výroba a způsob života, restaurování velkého dřevěného znaku města Tábora, 
kterému následně provedl polychromii Aleš Slavík, očištění a konzervace mode-
lu  opevněného  Tábora  od  Karla  Saluse  z roku  1895  (v  expozici  Husité), 
konzervace a čištění sbírkových předmětů z různých podsbírek podle potřeby 
výstav (10 kusů)

 Alena Novotná – konzervace a restaurování keramiky (lepení, doplňování a tó-
nování) z archeologického výzkumu Tábor – Jordán (2012-2014), Tábor čp. 44 
– ředitelství (250 kusů), průběžné opravy a restaurování vybraných sbírkových 
předmětů pro výstavní činnost (cca 50 kusů)

9 Restaurování knihovních fondů a péče o jejich fyzický stav je součástí kapitoly 8 Knihovny.
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2.6.2 Konzervace a restaurování dodavatelsky 

Dodavatelsky  bylo  zajištěno  restaurování  15  kusů  sbírkových  předmětů  v celkové 
hodnotě 160 000 Kč:

 Ivana Petrová z  Písku  zrestaurovala  obrazy  různých  technik  z podsbírky  „vý-
tvarného umění“ pro výstavní účely, a to 10 kusů za 100 000 korun

 Mgr. Dana Modráčková ze Slatiňan zrestaurovala pro podsbírku „Etnografická“ 
lidové podmalby na skle, a to 5 kusů za 60 000 korun

2.6.3 Dezinsekce

Jednotlivé depozitáře nacházející se v čp. 44 v Táboře, v RD a DV prošly 7. 6. 2017 
preventivní dezinsekcí. Firma Libor Čihák DDD servis Nejdek, středisko Horažďovice, 
ji provedla prostředkem Aqua K-Othrine s účinnou látkou Deltamethrin. Za HM akci za-
jišťoval Vít Vlasák.

V přírodovědných depozitářích je plynování doplňováno další dezinsekcí (plněním dez-
infekčního preparátu v zoologických depozitářích a průběžným vymrazováním herbá-
řových položek) prováděnou kurátory, jimiž jsou RNDr. Petr Zbytovský a RNDr. Daniel 
Abazid.
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3 STÁLÉ EXPOZICE

V roce 2017 bylo v provozu celkem 11 stálých expozic ve čtyřech městech a jedna za-
hraniční expozice provozovaná jiným subjektem. Tři expozice v Táboře jsou přístupné 
celoročně a zbývající sezónně od května do září.

3.1 Přehled stálých expozic k 30. 11. 2017

město budova expozice přístupnost v čase
bezbari-
érová

Tábor Stará radnice Husité duben–září
denně 9–17
říjen–březen
st–so 9–17

ano

Chodby středověkého podzemí*) ne

Gotická síň*) ne

Bechyňská brána Život ve středověku 
(deinstalována v listopadu, příprava 
nové expozice 2019)

květen–září
denně 9–17

ne

Věž Kotnov*) ne

Sezimovo Ústí Památník E. 
Beneše

Památník dr. E. Beneše, prezidenta 
republiky
(deinstalována v listopadu, příprava 
nové expozice 2018)

květen–srpen 
út–ne

10–12 / 12.30–17
září út–ne

10–12 / 12.30–16

ano

Soběslav Rožmberský dům Příroda Táborska květen–září 
út–ne

10–12 / 12.30–17

ano

Soběslav – město pětilisté růže ano

Smrčkův dům Život na Blatech a Kozácku květen–září 
út–ne

10–12 / 12.30–17
ano

Veselí nad 
Lužnicí

Weisův dům Z pokladů muzea květen–září 
út–ne

10–12 / 12.30–17

ne

Pamětní síň Karla Weise ano

Konstanz 
(BRD)

Husův dům 
(Hus-Haus)

Jan Hus, odvaha myšlenky, odvaha 
víry, odvaha smrti

duben–září
út–ne 11–17
říjen–březen

út–ne 11–16**)

ne

*) prohlídkový okruh
**) standardní provoz zajišťován jiným subjektem
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3.2 Expozice v Táboře

V Táboře provozuje HM čtyři expozice ve dvou historických objektech (NKP). Ve Staré 
táborské radnici se nachází tři z nich, přístupné celoročně: základní expozice Husité, 
gotický radniční sál a prohlídkový okruh Středověké podzemí, a to denně v období kvě-
ten – září a od středy do soboty v období říjen – duben. V Bechyňské bráně se nachází 
expozice Život ve středověku doplněná o prohlídku gotické hradní věže. Objekt je pří-
stupný od května do září denně. Oba objekty jsou v majetku města Tábora a HM je 
užívá na základě bezplatné výpůjčky.

3.2.1 Expozice „Husité“

Základní expozicí Husitského muzea je expozice Husité umístěná v objektu Staré tá-
borské radnice. Po rozsáhlém projektu obnovy financovaném z větší části z prostřed-
ků dotace KFM („Norské fondy“) byla nová expozice Husité otevřena 23. 11. 2010. 
Pravidelně probíhá kontrola fyzického stavu expozice a odstraňování drobných závad, 
jež souvisí s návštěvnickým provozem.

Expozice Husité je bezbariérová a je možno si zapůjčit průvodcovské zařízení audio-
guide obsahující komentář v 9 jazycích a speciální průvodcovské texty v Braillově pís-
mu pro nevidomé. Pro zájemce jsou k dispozici samoobslužné pracovní listy nebo na-
bídka lektorských programů.

3.2.2 Gotický sál

V prostoru gotického sálu (horní mázhaus gotické budovy) je umístěna stálá expozice 
sádrových plastik s husitskou tématikou, mezi nimi především model monumentální 
jezdecké sochy Jana Žižky od Bohumila Kafky umístěné na pražském Vítkově. Nově je 
sem od Národní galerie v Praze zapůjčen obraz Václava Brožíka Hus před koncilem 
kostnickým (autorská skizza).  Sál  je  atraktivním historickým prostorem, kde je  do-
chován  pozdně  gotický  kamenný  znak  města  Tábora  z roku  1517  a  rozličné  epi-
grafické památky na stěnách. Je využíván též pro hudební produkce. S úspěchem jsou 
zde pořádány slavnostní akce a umožňuje realizaci doprovodných programů a krát-
kodobých výstav.

3.2.3 Středověké podzemí

Návštěvnicky atraktivním objektem je Táborské středověké podzemí přístupné z bu-
dovy 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. Byly vytesány do 
skalnatého podloží tehdy obvyklým hornickým způsobem – mlátkem a želízkem. Pro-
hlídková trasa vznikla v rámci sanace v roce 1947 propojením prostor pod obvodem 
Žižkova náměstí. Prohlídka podzemí je od roku 2013 zpestřena zastaveními, která za 
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pomoci replik mobiliáře, nádobí a náčiní a figurín v dobových oděvech názorně zob-
razují způsob využití středověkých sklepení.

3.2.4 Expozice „Život ve středověku“

V Bechyňské bráně je od roku 1990 umístěna experimentální archeologická expozice 
Život ve středověku, která seznamuje návštěvníky s hmotnou kulturou a každodenním 
životem různých vrstev vrcholně středověké společnosti na podkladě rozsáhlých ar-
cheologických nálezů a ikonografických dokladů z venkovského, feudálního, církevní-
ho i městského prostředí. Řada modelů a maket ukazuje rekonstrukce obytných i vý-
robních objektů archeologicky zkoumaných na Táborsku, oděv a zbroj středověkého 
člověka z různých sociálních vrstev. Objektem Bechyňské brány se vstupuje do 25 m 
vysoké věže zvané Kotnov, pozůstatku někdejšího přemyslovského městského hradu. 

Expozice byla přístupna v sezóně od 15. 4. 2017 do 30. 4. 2017 o víkendech, poté od 
května do konce září denně.

Z důvodu plánované realizace rekonstrukce objektu a vybudování nové expozice na 
téma Dějiny Tábora byla tato sezóna poslední a expozice byla na konci roku dein-
stalována. Předtím proběhlo v rámci programu Mezinárodního dne archeologie dne 7. 
10. rozloučení s touto expozicí formou komentované prohlídky. Exponáty a dokumenty 
včetně řady tématických okruhů budou zahrnuty do nově vznikající expozice, aby tak 
byly využity nejzdařilejší prvky této instalace.

3.3 Památník E. Beneše v Sezimově Ústí

Památník dr. E. Beneše, prezidenta republiky v Sezimově Ústí se nachází v lesoparku 
poblíž hrobky manželů Benešových. Představuje politický i  soukromý život druhého 
československého prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Hany. Expozice je do-
plněna vybraným mobiliářem z odkazu Hany Benešové a autorskými filmovými doku-
menty o životě tohoto významného politika a jeho vztahu k Sezimovu Ústí.

Prostory samotné vily manželů Benešových rekonstruované v roce 2009 zpřístupňuje 
pro veřejnost ve vybraných dnech Úřad vlády ČR, v jehož majetku se vila od doby 
nenaplněné  závěti  Hany  Benešové  nachází.  V  objektu  jsou  prezentovány  sbírkové 
předměty původního mobiliáře z haly, jídelny a salonu zapůjčené Husitským muzeem 
v Táboře. Památník byl otevřen v termínu od května do září 2017 denně, mimo pondě-
lí, také pak 28. 10. 2017.

V roce 2017 proběhla po skončení návštěvní sezóny deinstalace expozice z důvodu 
plánované rekonstrukce objektu a vybudování komplexní obnovy expozice v rámci pro-
bíhajícího projektu IROP.
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3.4 Expozice v Soběslavi

Po celou návštěvnickou sezónu roku 2017 (29. 4. – 30. 9.) byly v Soběslavi přístupné 
dvě stálé expozice v Rožmberském domě (Petra Voka 152). K nim od slavnostního 
otevření 23. 6. 2017 přibyly dvě zcela nové expozice ve zrekonstruovaném Smrčkově 
domě (nám. Republiky 107), návštěvníkům přístupné do 30. 9. a poté v rámci výstavy 
Vánoce v Blatském muzeu (5. 12. – 30. 12.). Oba soběslavské objekty jsou nově bez-
bariérové.

3.4.1 Expozice „Život na Blatech a Kozácku“

Etnografická expozice, umístěná v deseti sálech SD, byla otevřena v rámci 6. noci v 
Blatském muzeu za aktivní účasti  náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, 
Ph.D. Jde o nejrozsáhlejší ucelenou národopisnou expozici v jižních Čechách. Je vě-
nována  rozmanitým aspektům venkovského  způsobu  života  v  oblasti  soběslavsko-
veselských Blat a severněji položeného Kozácka. 

Kromě tradičního zemědělství, řemeslné výroby, dobového bydlení, lidových obyčejů a 
umění představuje pro region typickou těžbu rašeliny, lidovou architekturu „selského 
baroka“ a především vyhlášené blatské a kozácké kroje. Lidový oděv je prezentován 
jednotlivými krojovými součástmi a současně na figurínách v diorámatech navozují-
cích sváteční den na blatské návsi a kozáckém dvorku. Další dioráma návštěvníky 
přenáší do světnice blatského statku z poloviny 19. století. V celé expozici je kladen 
důraz na autentické exponáty vybrané z bohatých muzejních sbírek, nechybí ani sou-
časná tvorba držitelů titulu Nositel tradice lidových řemesel. Videoprojekce původního 
muzejního  filmu  Rok  na  Blatech  ukazuje  zdejší  zvykoslovný  rok,  nejmenším  ná-
vštěvníkům je toto téma přiblíženo souborem animovaných příběhů z cyklu České te-
levize Chaloupka na vršku.  Dětem i  hravým dospělým jsou určeny manuální  herní  
prvky v jednotlivých sálech a především ojedinělá tematická herna.10

Autoři expozice: RNDr. Daniel Abazid (námět, supervize a spolupráce na textech), Mgr. 
Zuzana Čermáková, Ph.D. a PhDr. Jiřina Langhammerová (scénář, texty a výběr expo-
nátů). Grafické zpracování: Viva Design, s. r. o. – Gustav Fifka a Mgr. Anna Sejková. Ar-
chitektonické řešení: všichni uvedení a Vít Vlasák. Dětská herna a interaktivní prvky: 
Barbora Pokorná, Andrea Koblasová a kol. Na instalaci se podíleli také Mgr. František 
Janda a Mgr. Jiří Bumerl (AO).

3.4.2 Expozice „Krajina Táborska ve výtvarném umění“

Doplňující expozicí SD je podkrovní galerie, představující táborský region souborem 
krajinomaleb z muzejního sbírkového fondu. I její otevření proběhlo v rámci 6. noci v 
Blatském muzeu. Cílem instalace je přiblížit  dílo známých i pozapomenutých regio-
nálních umělců a současně ukázat různé tváře krajinného rázu Táborska očima vý-

10 Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Gloria musaealis 2017, konaném 17. 5. 2018 v Praze, 
získala expozice 2. cenu v kategorii Muzejní výstava.
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tvarníků. Proto jsou prezentovány mj. žánrové venkovské výjevy z nejbližšího okolí Tá-
bora od Jaromíra Lindera a Antonína Boubína, údolí Lužnice v podání Jana Dědiny či 
Georgi  Christova,  obrazy veselského malíře Františka Líbala,  který jako první  vnesl 
téma  Blat  s  těžbou  rašeliny  do  českého  malířství,  grafiky  Františka  Peterky,  díla 
soběslavských tvůrců Josefa Kiliana, Jiřího Lesslera či Jiřího Stejskala, jistebnického 
Richarda Laudy, mladovožického Oty Bubeníčka i osobitých táborských krajinářů Karla 
Valtera a Bohuslava Lamače.

Autor expozice: RNDr. Daniel Abazid, spolupráce: Mgr. Monika Vlasáková.

3.4.3 Expozice „Příroda Táborska“

Stálá expozice Příroda Táborska byla otevřena v roce 1985, zčásti reinstalována roku 
1999 a technicky obnovena v letech 2012–2014. Je umístěna v 6 sálech 1. patra RD 
a  v současnosti  představuje  největší  expozici  svého  druhu  v  jižních  Čechách.  Ná-
vštěvníky seznamuje s faunou a flórou jednotlivých ekosystémů vyskytujících se na 
území okresu Tábor (a povětšinou i jinde v pahorkatinných oblastech Čech). Jedná se 
o různé typy lesů, louky a pole, skály, výslunné stráně a písčiny, okolí lidských sídel i  
vodní a mokřadní biotopy včetně známé rašeliništní lokality Borkovická blata. Všechny 
jsou představeny prostřednictvím dermoplastických preparátů obratlovců, exemplářů 
hmyzu  (včetně  unikátních  diorámat  znázorňujících  život  vybraných  druhů),  herbá-
řových položek rostlin, modelů hub a fotografií. Nechybí ani zvířata již vyhynulá – rys, 
kočka divoká a především medvěd, který je nejatraktivnějším exponátem. Pozornost 
je věnována také geologickým poměrům oblasti, veřejnosti zpřístupněné Chýnovské 
jeskyni, dalším zvláště chráněným územím a tradici přírodovědného bádání v regionu. 

3.4.4 Expozice „Soběslav – město pětilisté růže“

Tématem stálé expozice otevřené v roce 2014 ve dvou sálech 1. patra RD je více než 
čtyři staletí trvající rožmberské období dějin města i zdejší „druhý život“ Rožmberků. 
Mezi exponáty dominuje unikátní gotická skříň (městská pokladnice) snesená v roce 
2013 z věže při kostele sv. Petra a Pavla a po restaurování osazená původními deko-
rativními prvky z muzejních sbírek. Dalšími skvosty umělecko-historicky zaměřené ex-
pozice  jsou gotické  i  raně barokní  obrazy  a  plastiky  ze  soběslavských kostelů  za-
ložených rožmberskými vladaři a z kostela sv. Marka. Jeho výzdobou byl již v 17. století 
zahájen  „druhý  život“  Rožmberků  ve  městě,  na  němž  se  později  podílela  sch-
warzenbergská vrchnost i městské obyvatelstvo a který pokračuje až do současnosti. 
Historii Soběslavi v době rožmberské vlády dokládají také archeologické nálezy z prů-
zkumů prováděných HM v prostoru hradu a náměstí. V roce 2015 obohatil expozici 
prostorový model raně novověkého vzhledu města (170 x 170 cm). Pro dětské ná-
vštěvníky  je  připraven  pracovní  list  a  také  rožmberská  růže  ve  formě  dřevěného 
puzzle.
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3.5 Expozice ve Veselí nad Lužnicí

Expozice se nacházejí ve Weisově domě (nám. T. G. Masaryka 111) a byly přístupny 
v sezóně od 29. 4. do 30. 9. 2017.

3.5.1 Expozice „Z pokladů muzea“

Expozice  umístěná  v  šesti  sálech  1.  patra  WD  představuje  významné  sbírkové 
předměty uměleckohistorické povahy pocházející z 16.–19. století. Dokumentují teh-
dejší život v malém městě – cechovní výrobu, kulturu bydlení a vzdělanost, nechybí ex-
ponáty z církevního prostředí (gotické a barokní malby a plastiky, liturgické předměty, 
kněžská roucha) či ukázky chladných a palných zbraní. K nejatraktivnějším předmě-
tům patří dosud funkční hrací skříň (polyfon) a měšťanská hrací židle. Samostatný sál 
je věnován národopisu soběslavsko-veselských Blat. Expozice vznikla v roce 1994, díl-
čími změnami prošla v roce 2014. 

Její zásadní transformace do nové expozice Život ve městě byla zahájena projektem 
adaptace vnitřních prostor  WD a zahájením prací  na  scénáři.  Realizace proběhne 
v roce 2019 v rámci projektu IROP.

3.5.2 Pamětní síň Karla Weise

V přízemí WD je kromě výstavních prostor umístěna Pamětní síň Karla Weise (1862–
1944), která nabízí seznámení s životními osudy a dílem tohoto hudebního skladatele 
a významného sběratele jihočeských lidových písní.

3.6 Expozice JAN HUS – Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha 
smrti v Kostnici

Stálá  expozice  v Husově  domě  v Kostnici  byla  vybudována  v  letech  2013–2014 
(otevřena 6. 7. 2014) za spolupráce Husitského muzea v Táboře a Společnosti Hu-
sova muzea v Praze. Nese trojjazyčný název „JAN HUS – Odvaha myšlenky, odvaha 
víry,  odvaha  smrti  /  Johannes  HUS  –  Mut  zu  denken,  Mut  zu  glauben,  Mut  zu 
sterben  /  John  HUS  –  Courage  to  Think,  Courage  to  Believe,  Courage  to  Die“ 
s podtitulem „Stálá expozice o životě,  díle,  smrti  a tradici  M. Jana Husa v Husově 
domě  v Kostnici.“  Expozice  je  otevřena  celoročně,  o  pravidelný  provoz  se  stará 
Společnost Husova muzea v Praze za spolupráce s městem Konstanz. Kustodkou je 
paní PhDr. Libuše Rösch, CSc. Spolupráce a partnerství při provozu a udržování expo-
zice je zajištěno partnerskou smlouvou mezi  Společností  Husova muzea v Praze a 
HM.

V průběhu roku byly navrženy, projednány a naplánovány práce rozsáhlejší údržby a 
čištění prvků mobiliáře v Kostnici z cílem vyřešení nedobré situace se znečišťováním 
povrchů. Proběhly zkoušky čistících postupů zčásti  v gesci původního dodavatele v 
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rámci  reklamace.  Další  práce  v  expozici  byly  realizovány  společnými  náklady 
Společnosti Husova muzea v HM. Několik úprav proběhlo vlastními silami muzea.
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4 VÝSTAVY, KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE

Výčet  výstav,  kulturně  vzdělávacích  a  společenských  akcí,  které  pořádalo  (resp. 
spolupořádalo či  se jich významnou měrou účastnilo)  HM, čítá  za rok 2017  365 
položek. Šlo o 22 výstav (13 v Táboře, 5 v Soběslavi, 4 ve Veselí n. L. a 8 prezentací 
putovních výstav mimo objekty HM) a 265 kulturně vzdělávacích akcí – 44 přednášek 
(z toho 26 v Táboře, 15 v Soběslavi, 3 ve Veselí n. L), 28 přírodovědných a vlastivěd-
ných exkurzí, 12 koncertů či komponovaných pořadů (10 v Táboře, 2 ve Veselí n. L.), 2 
muzejní noci (Tábor, Veselí n. L.), 1 divadelní festival (Tábor), 2 scénické noční pro-
hlídky, 19 kostýmovaných prohlídek, 137 realizací lektorských vzdělávacích programů 
a 25 lekcí kurzů lidových řemesel (v Soběslavi). HM se zúčastnilo resp. spolupořádalo 
10 pietních aktů a kulturně společenských událostí. 

4.1 Výstavy pořádané v Táboře

Výstavy pořádané v Táboře byly uvedeny ve Staré táborské radnici, Žižkovo nám. 1, v 
galerii, popř. v gotickém sále ve 2. NP s výjimkou exteriérové výstavy, která byla uvede-
na ve formě panelů postavených na Masarykově nám. v Táboře.

4.1.1 Vánoční kaleidoskop

11. 11. 2016 – 7. 1. 2017, vernisáž 10. 11. 2016

Začátkem adventu 11. listopadu 2016 na sv. Martina otevřelo Husitské muzeum v Tá-
boře svoji vánoční výstavu nazvanou Vánoční kaleidoskop představující část sbírky be-
tlémů sběratele a řezbáře Jana Kasla, sbírku vánočních přání a PF Jiřího Hlinovského, 
vánoční ozdoby z předrevolučních let (1989) a improvizovanou měšťanskou světnici 
doplněnou mnoha předměty ze sbírek muzea. Výstavu doplnila výtvarná dílnička. Kaž-
dý návštěvník si tak mohl z výstavy odnést něco na památku. Kurátorky výstavy: Mgr. 
Jitka Vandrovcová, Mgr. Lenka Vandrovcová a Mgr. Lenka Zajícová.

4.1.2 Drahokamy pro Karla IV.

25. 11. 2016 – 31. 7. 2017, vernisáž 24. 11. 2016

Výstava drahokamů a polodrahokamů ze sbírky Jiřího Šindeláře dokumentuje výzdobu 
kaplí Karla IV. i jeho korunovačních klenotů, symbolický význam drahých kamenů, hle-
dání původních lokalit  a metod zpracování.  Výstava byla doplněna o ukázky polod-
rahokamů a drahokamů z lokalit na Táborsku a ukázky vyhledávání českých granátů v 
říčním sedimentu na prosvětlovacím stole. Výstava stála v tématickém centru akce ke 
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Dni muzeí a galerií 18. 5. 2017 na téma člověk a příroda, kdy proběhly ukázky rý-
žování rutilu a komentované prohlídky spolu s recitálem Dáši Andrtové Voňkové. 

V rámci výstavy Drahokamy pro Karla IV. byla také vyhlášena soutěž pro dětské ná-
vštěvníky. Soutěžící v kategorii do 8 let mohli zvolit jakoukoli výtvarnou techniku a vy-
obrazit libovolný motiv, který nějak souvisel s tématem výstavy. Děti v kategorii 9–12 
let soutěžily o nejlepší literární útvar (povídka, esej, báseň). Ceny tvořily přírodniny.

Autor výstavy: Jiří Šindelář, kurátor Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

4.1.3 Karel Svoboda (1936–2016)

9. 12. 2016 – 18. 2. 2017, vernisáž 8. 12. 2016

Výstavou táborského výtvarníka a pedagoga Karla Svobody jsme si připomněli výročí 
jeho nedožitých osmdesátin. Karel Svoboda pocházel z Pelhřimova, byl členem Asoci-
ace jihočeských výtvarníků a také učil na Střední pedagogické škole v Soběslavi. Na 
výstavě byly  zastoupeny obrazy  malované olejovými  barvami,  kresby  tuší  a  kombi-
nované techniky. Kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

4.1.4 Bohumil Smrčka (1943–1997)

22. 1. – 12. 3. 2017, vernisáž 21. 1. 2017 

Bohumil Smrčka ve svých malbách předjímal možnou krásu středověkého Tábora a 
maloval ho tak, jak ho nemohl vidět, mohl ho v tehdy se rozpadajícím táborském cent-
ru jen v duchu rekonstruovat. A dnes jeho obrazy současnému vzhledu Tábora naštěs-
tí odpovídají. Je to nepochybně příklad platónského vztahu mezi nehmotnou idejí a 
hmotnou realitou, v němž realita často selhává, avšak idea nikdy. K výstavě byla vydá-
na doprovodná publikace – katalog.11 Výstava byla zakončena dernisáží spojenou s vy-
stoupení klavíristy Richarda Pogody. Kurátor výstavy: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

4.1.5 Pavel Talich: Camera obscura

17. 3. – 14. 5. 2017, vernisáž 16. 3. 2017 

Husitské muzeum v Táboře uspořádalo výstavu plánského fotografa a výtvarníka Pav-
la Talicha k jeho životnímu jubileu ve Staré táborské radnici. V pěti výstavních sálech 
byly  k  vidění  dosud  nevystavené  soubory  jeho  „obrazů“  vytvořených  originálním 
přímým záznamem  camery obscury  (např. Krajina mého dětství, Bernard), dále tó-
nované fotografie či tisky na plátna z diapozitivů (Stromu naděje zbývá – Strkov) a 
soubor věnovaný hradům a zámkům (Kairos), ale také ilustrace k poezii. Jako poutač 
byla využita modelová camera obscura. Kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

11 MATYÁŠ, Bohuslav – SMRČKA, Jakub (eds.): Bohumil Smrčka (1943–1997). Husitské muzeum v 
Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-32-4
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4.1.6 Sto let od Zborova aneb na frontě a v zázemí

27. 5. 2017 – 11. 11. 2017, vernisáž v rámci muzejní noci 26. 5. 2017 

Výstava s názvem Sto let od Zborova byla uvedena ke stému výročí prvního celosvě-
tového válečného konfliktu a bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Zde poprvé bojovali česko-
slovenští legionáři společně jako samostatná vojenská jednotka (divize o třech plu-
cích) v rámci ruské armády.  Vystoupení  československých legií  nejen u Zborova ve 
velkém oživila husitskou válečnickou tradici u našeho vojska na Rusi. Výstava Sto let 
od Zborova připomněla nejen samotnou bitvou, ale i nejdůležitější události, které se 
během 1.  světové války uskutečnily  na frontě  a v  zázemí.  Kurátorka výstavy:  Mgr. 
Lenka Vandrovcová 

4.1.7 Zikmund Lucemburský a Hradiště hory Tábor 1437/2017

14. 7. – 4. 10. 2017, vernisáž 17. 7. 2017 

Výstava Zikmund Lucemburský a Hradiště na hoře Tábor 1437/2017 byla koncipová-
na jako exteriérová panelová výstava, umístěná na komunikačně významné veřejné 
prostoře (nám. TGM). Vyprávěla o vztahu jednoho z nejrozporuplnějších českých králů 
a husitské táborské obce. Výstava neopominula Zikmundovu osobnost, jeho vliv na 
utváření soudobé tváře Evropy, jeho soukromý život, vztah k dědictví po bratru Vác-
lavovi IV. a tedy i k českým husitům. Zvláště se věnovala otázce, jak významné byly pro 
Tábor dohody se Zikmundem z let 1436 a 1437, na jejichž základě udělil Zikmund 
městu Táboru před 580 lety řadu důležitých výsad a svobod. Výstava se konala ve 
spolupráce s Odborem kultury  a  cestovního ruchu města Tábora.  Kurátor  výstavy: 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

4.1.8 Jára Novotný: O lidech

21. 7. – 3. 9. 2017, vernisáž výstavy a představení monografie 20. 7. 2017

Výstava fotografií mnohostranného fotografa zahrnující výseky z jeho celoživotní tvorby 
umělecké fotografie. Výstava doprovodila vydání stejnojmenné retrospektivní knihy.12 
Kurátoři výstavy: Mgr. Lenka Zajícová a Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

4.1.9 Emil Růžička (1927–2002)

9. 9. – 29. 10. 2017

Výstava k nedožitým 90. narozeninám táborského malíře a pedagoga Emila Růžič-
ky, učitele výtvarného oboru LŠU (ZUŠ) Tábor (1970–1991).  Emil Růžička pocházel z 
Vysočiny, vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK u profesorů Cyrila 
Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana, absolvoval také externí studium krajinář-
ské školy AVU v Praze u prof. Otakara Nejedlého. V letech 1970 – 1991 působil jako 

12 NOVOTNÝ, Jára: O lidech. Red. Jakub Smrčka. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-
80-87516-33-1
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na LŠU (dnes ZUŠ) Tábor. Byl tělem i duší pedagogem, s láskou k dětem i vyučované-
mu oboru. Vedle toho však také výborným malířem polí, luk, lučních kytic, ale i řeky 
Lužnice a Tábora,  jemuž jako pedagog i  malíř  nejvíce patřil.  Jeho lidská,  učitelská 
i malířská poselství uměla rozdávat světlo, barvu, radost a optimismus. Kurátor vý-
stavy: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

4.1.10 Labuť, husa a církev

13. 9. – 29. 10. 2017

Panelová výstava u příležitosti výročí 500 let od vystoupení Martina Luthera, počátku 
německé reformace a rezonance díla reformátora Jana Husa u Martina Luthera a v 
evropské reformační tradici. Autoři výstavy: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., PhDr. Jan Ka-
livoda a Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Výstava podala informace na devíti obrazově tex-
tových tabulích zpracovaných v německém a českém jazyce. Byla uvedena současně 
v Husově domě v Kostnici. Spolu s výstavou byla vydána stejnojmenná publikace auto-
rů výstavy.13 Kurátor výstavy: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

4.1.11 Pomáháme fotografiemi

11. 11. – 31. 12. 2017, vernisáž 10. 11. 2017 

Výstava fotografií zachycujících život klientů zařízení pečujících o lidi s mentálním po-
stižením. Patronát nad projektem převzali dva slavní fotografové: Lenka Hatašová a 
Robert Vano. Kurátorka výstavy: Kateřina Nimrichtrová.

4.1.12 Josef Štainochr (1899–2003)

24. 11. 2017 – 24. 2. 2018, vernisáž 23. 11. 2017

Jednalo se o první samostatnou výstavu významného místního umělce. Dílo Josefa 
Štainochra je rozmanité, díky všestrannému zaměření a výtvarnému i hudebnímu na-
dání autora. V prostorách galerie byly k vidění akademický i moderní portrét, figurální 
malba,  akty,  zátiší  i  krajinomalba a v neposlední  řadě také pozvánky a plakáty na 
divadelní představení, která v Měšicích u Tábora režíroval. Výstava byla doplněna i o 
řadu jeho osobních předmětů včetně violy, na kterou rád hrával. Kurátorka výstavy: 
Mgr. Lenka Zajícová

4.1.13 Bohuslav Lamač (1921–2001)

24. 11. 2017 – 24. 2. 2018, vernisáž 23. 11. 2017

13 KALIVODA, Jan– SMRČKA, Jakub – ZILYNSKÁ, Blanka: Schwan, Gans und Kirche. Martin Luther 
und Jan Hus im geistlichen Vermächtnis Europas / Labuť, husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v 
duchovním odkazu Evropy / Swan, Goose and the Church. Martin Luther and Jan Hus in Spiritual 
Legacy of Europe, Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-37-9
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Výstava připomněla táborského malíře a textilního návrháře Bohuslava Lamače. Jeho 
dílo můžeme rozdělit na dva směry, které se vzájemně prolínaly. Vedle navrhování tex-
tilu se věnoval malbě obrazů a grafickým technikám. Mnohé malby jsou ovlivněny a in-
spirovány textilním zaměřením. Vykazují čistě barevné, plošné a dekorativní prvky pou-
žívané v obou oblastech jeho tvorby. V rámci další práce na tématu je pro rok 2018 
plánováno dokončení  a  vydání  monografie  o B.  Lamačovi.  Kurátorka výstavy:  Mgr. 
Lenka Zajícová.

4.2 Výstavy pořádané v Soběslavi

4.2.1 Světadíly – výstava keramiky

RD 29. 4. – 27. 5. 2017, vernisáž 28. 4. 2017

13. výstava tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů soběslavské poboč-
ky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou. Výstava tentokrát představovala význam-
né stavby i přírodu celého světa. Vznikla ve spolupráci s místním DDM. 

Autorka výstavy: Jana Povondrová (DDM Tábor, pobočka Soběslav). Kurátorka výstavy: 
Jana Líkařová.

4.2.2 Jiří Stejskal (1932–2015)

RD 3. 6. – 30. 7. 2017, vernisáž 2. 6. 2017

Cílem další z výstav tvorby regionálních výtvarných umělců bylo připomenout nedožité 
85. narozeniny známého soběslavského umělce, docenta výtvarné výchovy na Peda-
gogické fakultě Jihočeské univerzity Jiřího Stejskala, a současně také poodhalit méně 
známou část jeho výtvarné tvorby. Jádrem výstavy byl totiž soubor Stejskalových mo-
notypů s motivy z jižních Čech, který byl doplněn o známější veduty Soběslavi, několik  
portrétů, grafiky s biblickými náměty a vybrané předměty z umělcovy pozůstalosti. K 
výstavě byl vydán i stejnojmenný katalog z edice založené v předešlém roce s cílem 
trvale přibližovat dílo regionálních tvůrců. 

Autoři výstavy: RNDr. Daniel Abazid, Vlastimil Slabý (Soběslav) a PhDr. PaedDr. Aleš 
Stejskal, Dr., Ph.D. (Soběslav). Kurátor výstavy: RNDr. Daniel Abazid.

4.2.3 Petr Mareš – Táborsko

SD 24. 6. – 30. 9. 2017, otevření v rámci muzejní noci 23. 6. 2017

Nově vzniklé výstavní prostory Smrčkova domu patřily během letní návštěvnické sezó-
ny tohoto objektu fotografiím Petra Mareše, s nímž jsme spolupracovali již při vzniku 
stálé etnografické expozice a který nedávno vydal druhou knihu o táborském regionu. 
Po prvním titulu „Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí“ je druhý, nazvaný „Tá-
borsko“, věnován celé oblasti včetně Soběslavska a Veselska. Díky skrytým popiskám 
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výstava současně umožňovala vyzkoušet si, jak dobře návštěvníci z regionu znají kraji-
nu a místa nacházející se v jejich okolí.

Autor výstavy: Petr Mareš (Sezimovo Ústí). Kurátor výstavy: RNDr. Daniel Abazid.

4.2.4 Hradní zříceniny jižních Čech

RD 4. 8. – 30. 9. 2017, vernisáž 3. 8. 2017

Výstavní panely  českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu po-
mocí textů, fotografií, nákresů i rekonstrukcí zachycovaly necelé tři desítky hradních 
zřícenin  na  území  Jihočeského  kraje,  od  těch  nejznámějších  (např.  Kozí  Hrádek, 
Helfenburk nebo Dívčí Kámen) až po ty téměř zapomenuté či zaniklé (např. Křikava, 
Fuglhaus či Poděhusy). Jejich vhodným doplňkem byly exponáty z muzejních sbírek – 
archeologické nálezy z hradů na Táborsku, detailně propracované kresby hradů od tá-
borského učitele Václava Josefa Klementa Bouška (1864–1945) a obrazy vybraných 
hradů Táborska (Borotín, Kozí hrádek, Dobronice u Bechyně či Choustník) od regio-
nálních malířů. Nechyběly ani trojrozměrné modely a letecké záběry vybraných hradů. 

Autoři výstavy: panely – Jakub Drozda, PhDr. Pavel Hájek, Mgr. Jiří Havlice, Ing. arch. 
Jana Štorková a Mgr. Eva Zuzáková (všichni  Národní památkový ústav – územní od-
borné  pracoviště  v Českých Budějovicích),  exponáty  –  RNDr.  Daniel  Abazid  a  Mgr. 
Lenka Zajícová. Kurátor výstavy: RNDr. Daniel Abazid.

4.2.5 Vánoce ve Smrčkově domě

Ikony – okna do nebe, vánoční blatská světnice

SD 5. 12. – 30. 12. 2017, vernisáž 4. 12. 2017

Výstava  Ikony  –  okna  do  nebe  představila  výběr  z  kolekce  pravoslavných  ná-
boženských obrazů ruské a ukrajinské provenience ve sbírkovém fondu  muzea, po-
většinou získaných po jejich zabavení při nelegálních pokusech převézt je přes naše 
území do západní Evropy za účelem prodeje. V adventním a vánočním čase byla poja-
ta  jako  nahlédnutí  do  duchovního  světa.  Ve  stálé  národopisné  expozici  ji  doplnily 
vánočně vyzdobená blatská světnice, vánoční stromky a promítání snímků o zimních 
zvycích. 

Autorky výstavy: ikony – Mgr. Ludmila Mikulová, vánoční dekorace – Mgr. Zuzana Čer-
máková, Ph.D. Kurátor výstavy: RNDr. Daniel Abazid.

4.3 Výstavy pořádané ve Veselí nad Lužnicí

4.3.1 Odkrývání – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Veselí n. L.

WD 29. 4. – 28. 5. 2017, vernisáž 2. 5. 2017
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Tradiční výstava prací žáků Základní umělecké školy ve Veselí nad Lužnicí se tentokrát 
inspirovala námětem, který byl navržen jako téma celostátní  výtvarné přehlídky zá-
kladních uměleckých škol. Žáci při její přípravě odkrývali tajemství, dívali se pod po-
vrch, pod slupku, pod kůži, do historie… a to vše pomocí rozličných výtvarných technik. 
Výstava vznikla ve spolupráci se ZUŠ Veselí n. L. 

Autorka výstavy:  Mgr.  Andrea Frídová (ZUŠ Veselí  n.  L.).  Kurátor  výstavy:  Mgr.  Petr 
Šťovíček.

Zdeněk Šimek (1927–1970); WD 2. 6. – 30. 7. 2017, vernisáž 1. 6. 2017 

Výstava plastik veselského rodáka Zdeňka Šimka, který patří k významným českým 
sochařům druhé poloviny 20. století. Přes figurativní náměty a vertikální plastiky ze 
dřeva z konce 50. a počátku 60. let dospěl k osobité poetické geometrii, v níž spojoval 
abstraktní formu s prožitkem přírodního dění. Na výstavě konané u příležitosti 90. vý-
ročí  Šimkova  narození  byly  prezentovány  jeho  rané  kresby  a  olejomalby,  modely 
plastik  realizovaných  v  jižních Čechách (Třeboň,  Dynín,  Prachatice)  a  zejména ka-
menné a dřevěné plastiky jeho volné tvorby z 60. let. Během výstavy proběhly dvě ko-
mentované prohlídky s jejími autory (11. 7. a 25. 7. 2017).

Autoři výstavy: RNDr. Lukáš Šimek (Třeboň) a Mgr. Petr Šťovíček. Kurátor výstavy: Mgr. 
Petr Šťovíček.

Výstava DDM Veselí nad Lužnicí; WD 16. 6. – 18. 6. 2017, workshop 17. 6. 2017 

Víkendová výstava keramických a výtvarných prací dětí z kroužků veselské pobočky 
DDM Tábor. Během workshopu konaného na zahradě WD si návštěvníci mohli vytvořit 
vlastní keramickou misku a současně si poslechnout hudební vystoupení dětí pod ve-
dením Lenky Semrádové Martinů.

Autoři výstavy: kolektiv DDM Tábor, pobočka Veselí nad Lužnicí. Kurátor výstavy: Mgr. 
Petr Šťovíček.

Antonín F. Hanzal; WD 2. 8. – 30. 9. 2017, vernisáž 1. 8. 2017

Další z výstav díla regionálních výtvarníků představila obrazy Antonína F. Hanzala, kte-
rý oslavil své 70. narozeniny. U příležitosti tohoto životního jubilea vznikla pod záštitou 
měst Lomnice nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí retrospektivní výstava jeho díla doplně-
ná o jeho nejnovější olejomalby. Svou tvorbu zasvětil v převážné míře romantickému 
jihočeskému kraji, který si ho, rodáka z jižní Moravy, nadobro získal. Malířsky si vy-
chutnává starobylé duby na hrázích rybníků, podmanivou přírodu ve všech ročních ob-
dobích, práci rybářů, vesnickou architekturu, těší se z pohodových zátiší. K výstavě byl  
vydán katalog, 4. svazek výše zmíněné edice věnované regionálním tvůrcům.

Autoři výstavy: Antonín F. Hanzal (Lomnice nad Lužnicí), RNDr. Daniel Abazid a Mgr. 
Petr Šťovíček. Kurátor výstavy: Mgr. Petr Šťovíček.
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4.4 Putovní a externí výstavy

4.4.1 Putovní výstava Jan Hus 1415 a 600 let poté

V rámci řešení projektu NAKI „Jan Hus roku 14150 a 600 let poté“ vznikla v roce 
2012  panelová  putovní  výstava  v  8  různých  dvojjazyčných  provedeních  česko-
německém,  česko-anglickém,  německo-anglickém,  německo-italském,  francouzsko-
anglickém, rusko-českém, maďarsko-anglickém a polsko-anglickém pro využití na růz-
ných místech jako putovní výstava s názvem „Jan Hus roku 1415 a 600 let“. Výstava 
je zapůjčována jednak přímo, jednak prostřednictvím Centrály českých center. Koordi-
nátorkou putovní výstavy je externě PhDr. Libuše Rösch (kustodka Husova domu v 
Kostnici).

V roce 2017 na 3 místech v BRD a jednou ve Švýcarsku:

termín město země instituce mutace

6. 2. – 31. 3. 2017 Ebersdorf BRD Ausstellungs-und Begegnungszentrum 
Johann Amos Comenius

DE-CZ

2/2017 Frenswegen BRD Klášter Frenswegen DE-EN

10. 6. – 2. 7. 2017 Bern BRD Christkatholische Kirche St. Peter und Paul DE-EN

19. 9. – 8. 10. 2017 Nidda BRD Ev. Kirchengemeinde Nidda DE-EN

4.4.2 Výstava HIERONYMUS PRAGENSIS 1416/2016

Výstava – panelová prezentace z osmi jazykově-textových panelů seznamuje s životem 
a tradicí Jeronýma Pražského byla vystavena v německo-anglické jazykové variantě 
v březnu 2017 v budově městské radnice v Neumarktu a v červenci 2017 v Městském 
muzeu v Neunburgu. Koordinátorkou putovní výstavy je externě PhDr. Libuše Rösch 
(kustodka Husova domu v Kostnici).

4.4.3 Výstava Labuť, husa a církev

Dvojjazyčná panelová výstava byla uvedena kromě Tábora (viz kap. 4.1.10) také v Hu-
sově domě v Kostnici o 1. června do 30. listopadu 2017, zahájena byla vernisáží 31. 
5.

V  Táboře  byla  výstava  zapůjčena  k  uvedení  v  Masarykově  domově  Českobratrské 
církve evangelické ve Smetanově ul. od 29. 10. do 4. 11. 2017 v rámci týdne „500 let 
reformace v Táboře“a zahájena slavnostní bohoslužbou.

Dále byla výstava zapůjčena do Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích 28. 11. – 17. 
12. 2017, výstavu zde zahájila přednáška o Janu Husovi a Martinu Lutherovi, kterou 
pronesl Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
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Koordinátorkou  putovní  výstavy  je  externě  PhDr.  Libuše  Rösch  (kustodka  Husova 
domu v Kostnici), pro zápůjčky v ČR Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

4.4.4 Putovní výstava Příroda jižní Afriky

V roce 2017 pokračovalo putování přírodovědně-fotografické výstavy, uvedené v pře-
dešlém roce  v  soběslavském Rožmberském domě.  Výstava  zobrazuje  rozmanitost 
jihoafrické krajiny, rostlin a živočichů očima pražských přírodovědců prof. RNDr. Jany 
Sudy, Ph.D. a RNDr. Radky Sudové, Ph.D., kteří se řadu let věnovali výzkumu květeny 
Jihoafrické republiky. Během roku proběhly instalace v Městské knihovně Chýnov (7. 
3. – 28. 4. 2017) a v Muzeu a galerii v Prostějově (30. 6. – 27. 8. 2017, vernisáž 29.  
6. 2017). 

Koordinátorem putovní výstavy je RNDr. Daniel Abazid.

4.5 Výstavy, na nichž HM participovalo svými sbírkami

4.5.1 Zápůjčky sbírkových předmětů

HM v roce 2017 zapůjčilo 10 smlouvami 209 kusů předmětů na 71 evidenčních čís-
lech různým organizacím k výstavním a badatelským účelům. 

 Restaurování & zábava, Václav a Dušan Veřtátovi – restaurovaný nábytek (5 ks)

 Velikonoční výstava, Město Tábor – trakař, kraslice, podmalby na skle, řehtačky 
(11 ks)

 120. výroční založení knihovny, Knihovna Tábor – hračky, knihy, školní brašna, 
kostky s obrázky, penál, prohlížečka obrázků (141 ks)

 Středověké Ústí, Muzeum města Ústí nad Labem – obraz od Panušky „Bitva na 
Běhání“, archeologické nálezy (4 ks)

 Výstava ve vile Stiassni v Brně k výročí návštěvy prezidenta Edvarda Beneše -  
nábytek, gramorádio, fotografie (10 ks)

 Legie 2017, Prácheňské muzeum v Písku – legionářská čepice, standarta, část 
praporce ( 3 ks)

 Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury, Národní památkový 
ústav České Budějovice – model statku (1 ks)

 Svět klobouků, Město Tábor – dámské šaty (2 ks)

 Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech, 
Oblastní muzeum v Mostě – archeologické nálezy /kachle/ (8 ks)

 Velká válka očima Jana Rafaela Schustera, Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná – zbraně, vyhlášky, dřevěné hlavy pro klobouky, císařská standarta (24 
ks)
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4.5.2 Výpůjčky sbírkových předmětů

HM si v roce 2017 vypůjčilo 5 smlouvami s organizacemi 7 evidenčních čísel o 7 ku-
sech výstavních exponátů:

 Národní  muzeum opětovně  zapůjčilo  do  stálé  expozice  „Husité“ na  Žižkově 
náměstí čp. 1 restaurovanou kopii pavézy s motivem Davida a Goliáše (1ks) a 
prodloužilo smlouvu na faksimili Žižkova vojenského řádu v téže expozici (1 ks)

 Muzeum Jindřichohradecka zapůjčilo pro výstavu Sto let od Zborova (Galerie I. 
a II.  Stará radnice) plastiky J. V. Duška a Rudolfa Kabeše (2 ks)

 Na  výstavu  Hradní  zříceniny  jižních  Čech (Rožmberský  dům)  zapůjčilo 
Prachatické  muzeum  model  hradu  Osule  (1  ks)  a  Regionální  muzeum 
v Českém Krumlově makety hradů Dívčí Kámen a Vítkova Hrádku (2 ks)

 Na výstavu Josefa Štainochra zapůjčila Česká spořitelna obraz „Máky“ (1 ks)

Dalších 10 výpůjček o 69 kusech bylo zapůjčeno bez evidenčních čísel, a to:

 Jihočeské  muzeum  v Českých  Budějovicích  pro  výstavu  Svobodní zednáři  a 
Tábor (Galerie I. Stará radnice) předměty se zednářskou tématikou (5 ks) 

 Město  Tábor  zapůjčilo  pro  budoucí  výstavní  potřeby  muzea  soubor  replik 
středověkého nábytku (4 ks) a repliku středověkých kamen (1 ks) pro expozici 
na Bechyňské bráně, kde  bude ještě v roce 2018 probíhat rekonstrukce 

 Pro výstavu táborského výtvarníka Bohuslava Lamače (Galerie I. Staré radnice) 
byly zapůjčeny obrazy od soukromého vlastníka (2 ks)

 Pro výstavu dalšího táborského výtvarníka Josefa Štainochra  (Galerie II. Staré 
radnice)

 Bylo uzavřeno 7 smluv se soukromými vlastníky jeho díla (57 ks)

 Dlouhodobě mají  sbírkové  předměty  z  HM  zapůjčené  následující  instituce, 
města  a  obce:Národní  pedagogické  muzeum  a  knihovna  J.  A. Komenského 
Praha;  Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (pro Památník  Jana Žižky 
z Trocnova);   Muzeum  středního  Pootaví  Strakonice;  Muzeum  Vysočiny 
Pelhřimov, p. o.; Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.; Muzeum čokolády a 
marcipánu Tábor; Město Brandýs nad Labem; Město Tábor;  Město Jistebnice 
(pro  Památník  Richarda  Laudy);  Město  Mladá  Vožice  (pro  Památník 
Mladovožicka); obec Dolní Hořice; obec Roudná a obec Vlastiboř (pro Blatskou 
kovárnu  v  Záluží  u  Vlastiboře).  Dále  jsou  zapůjčeny  archeologické  nálezy 
(zvláště  ty  ze  starší  doby  bronzové) do  stálé  expozice  v Městském  muzeu 
v Bechyni; archeologické exponáty pro Památník Mistra Jana Husa v Husinci a 
plastika Jan Hus od Ladislava Šalouna do nové stálé (2015) expozice v Husově 
domě v Kostnici
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4.6 Přednášky

V Táboře je pravidelně pořádán cyklus historicko-vlastivědných přednášek,14 dále zde 
muzeum pořádá cyklus cestopisných přednášek v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. 
Další  dva  přednáškové  cykly  pořádá  muzeum  v  Soběslavi  a  ve  Veselí  n.  L. 
Přednáškové cykly probíhají  v ročnících podle akademického roku. Cykly jsou dopl-
ňovány dalšími přednáškami.

4.6.1 Historicko-vlastivědné přednášky v Táboře

Přednášky byly pořádány v rámci všeobecného historicko-vlastivědného cyklu, jehož 
kurátorem byl Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Přednášky označené „Čp. 44“ se konaly v 
přednáškovém sále HM v budově bývalého augustiniánského kláštera Táboře, nám. 
Mikuláše z Husi 44, přednášky označené SOkA se konaly v přednáškovém sále Státní-
ho okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1622. Několik přednášek akcentovalo vý-
ročí 580 let udělení práv královského města husitskému Táboru českým králem Zik-
mundem Lucemburským, podzimní přednášky pak byly věnovány tématům souvisejí-
cím s připomínkou výročí 500 let od vystoupení Martina Luthera.

 Čp. 44, 17. 1. 2017, PhDr. Zdeněk Žalud, Ph.D., Stýkání a potýkání piva a vína v 
dějinách evropské kultury

 SOkA 9. 2. 2017, PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře), Zik-
mund Lucemburský a české země

 SOkA 21. 2. 2017, Mgr. Jitka Vandrovcová, Tábor královským městem 1437

 Čp. 44, 9. 3. 2017, doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (vedoucí archeolog Husitské-
ho muzea), Dějiny Tábora z pohledu archeologa II. – Tábor ve 13. stol.

 Čp. 44, 21. 3. 2017, PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. (historik moderních dějin se 
specializací na ozbrojené složky), Rotory ve vzduchu aneb vývoj čs. vrtulníků 
pro armádu v letech 1945–1976

 Čp. 44, 4. 4. 2017, ThLic. David Henzl (generální vikář římskokatolického bis-
kupství českobudějovického), Stanislav ze Znojma (osobnost a dílo Stanislava ze 
Znojma, doktora teologie a profesora na teologické fakultě Pražské univerzity, 
jednoho z učitelů a starších kolegů Jana Husa)

 Kinosál ZŠ B. Bolzana, Školní nám. Tábor, 27. 4. 2017, PhDr. Jiří Chvojka, Jiho-
čech cestuje po Číně

 SOkA 19. 10. 2017, doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Collegium Europaeum 
Praha), Martin Luther a příběh wittenberské reformace

14 Přednášky v Táboře se konají zpravidla v přednáškovém sále na nám. Mikuláše z Husi. Vzhledem 
k zahájení rekonstrukce objektu ředitelství muzea se však konaly přednášky od jara 2017 v 
přednáškovém sále Státního okresního archivu Tábor. Na konání některých přednášek spolu-
pracuje muzeum s místní pobočkou České křesťanské akademie, se Společností pro zachování 
husitských památek v Táboře nebo s Mezinárodní společností Oskara Nedbala aj.
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 SOkA 2. 11. 2017, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Labuť, husa a církev. Martin 
Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy

 SOkA 21. 11. 2017, Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (Ústav pomocných věd historických 
a archivnictví – Filozofická fakulta MU Brno), Protihusitská propaganda Zikmun-
da Lucemburského

4.6.2 Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec 
světa“ v Táboře

V Táboře mají dnes již legendární „Barevné čtvrtky“ dlouholetou tradici (od roku 1979, 
duchovním otcem cyklu byl RNDr. Jiří  Bumerl). V následujících letech proběhlo přes 
350 přednášek, které diváky zavedly téměř do všech koutů světa. Od splynutí s mu-
zejním cyklem „Od Tábora až na konec světa“ (1999–2008) cestopisné přednášky 
probíhají pod titulem „Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa“. Projekce 
se konají v Divadle Oskara Nedbala (DON) a těší se neobyčejně velkému zájmu ná-
vštěvníků. Cyklus spolupořádá také město Tábor – odbor kultury a cestovního ruchu. 
V  roce  2017 proběhlo  10 přednášek  cyklu,  koordinátory  byli  Marcel  Kříž  (DON)  a 
RNDr. Daniel Abazid, který je také jeho moderátorem.

Přednášky 38. ročníku (2016–2017):

 DON 12. 1. 2017 (351. BČ), Ing. Zdeněk Skořepa (horolezec a fotograf, Jablo-
nec nad Nisou), Kuba na rozcestí

 DON 20. 2. 2017 (352. BČ), Lenka Martanová (průvodkyně CK Ocean Prachati-
ce), Madeira – smaragdový ostrov

 DON 16. 3. 2017 (353. BČ), JUDr. Kateřina Karásková (projektová manažerka v 
humanitárních a rozvojových organizacích, Praha), Kde ženy vládnou /sezná-
mení s matriarchálními kulturami v Mexiku, Číně, Indii a na indonéské Sumatře 
s představením stejnojmenné knihy/

 DON 6. 4. 2017 (354. BČ), Ing. Jaromír Novák (cestovatel a mořeplavec, 
Brno): Antarktida – z konce světa na konec světa II. /na historické plachetnici z 
Ohňové země přes Antarktidu do Kapského Města/

 DON 4. 5. 2017 (355. BČ), Pavel Bezděčka a RNDr. Klára Bezděčková, 
Ph.D. (zoologové, Muzeum Vysočiny Jihlava): Mauricius – ostrov blbouna 
nejapného

 DON 1. 6. 2017 (356. BČ), Aleš Vančura (Praha a Planá nad Lužnicí) a Hanka 
Sochančaková (Praha): Vietnam – země plná paradoxů 

Přednášky 39. ročníku (2017–2018):

 DON 21. 9. 2017 (357. BČ), Ing. Jana Chaloupková (diplomatka, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Praha, býv. chargé d'affaires Velvyslanectví ČR v Soulu), 
Mnoho tváří Jižní Koreje 

37



 DON 26. 10. 2017 (358. BČ), Ing. Tomáš Kůdela (kapitán námořní jachty a 
jachtařský instruktor, Roudnice nad Labem), Expediční jachting /putování ev-
ropskými moři a Atlantským oceánem/

 DON 23. 11. 2017 (359. BČ), Miloslav Martan (cestovatel a majitel CK Ocean, 
Prachatice), Národní parky USA I. – Severozápad

 DON 14. 12. 2017 (360. BČ), Daniel Urban (cestovatel, Říčany), Dokola kilem! 
Škoda 100 na cestách /historickou „škodovkou“ do Turecka, Íránu, střední Asie 
a Ruska/

4.6.3 Přednáškový cyklus „Od Tábora až na konec světa“ v Soběslavi

V mimosezónních měsících roku probíhaly v Soběslavi tradiční cestopisné přednášky, 
přičemž začátkem roku šlo o pokračování 18. ročníku a v říjnu začal již 19. ročník 
tohoto  cyklu.  Celkem  se  v  roce  2017  v  soběslavském  RD  konalo  7 cestopisných 
přednášek, jejich koordinátorem je RNDr. Daniel Abazid.

Přednášky 18. ročníku (2016–2017):

 RD 25. 1. 2017, Ludmila Zbytovská (Soběslav): Z gauče na Island

 RD 8. 2. 2017, Lenka Martanová (průvodkyně CK Ocean Prachatice), Madeira 
– smaragdový ostrov

 RD 22. 3. 2017, Pavel Bezděčka a RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D. (zoologové, 
Muzeum Vysočiny Jihlava): Mauricius – ostrov blbouna nejapného

 RD 5. 4. 2017, Aleš Vančura (Praha a Planá nad Lužnicí) a Hanka Sochanča-
ková (Praha): Vietnam – země plná paradoxů

Přednášky 19. ročníku (2017–2018):

 RD 16. 10. 2017, Ing. Jaromír Novák (cestovatel a mořeplavec, Brno): Antarkti-
da – z konce světa na konec světa I. /na historické plachetnici z Ohňové země 
přes Antarktidu do Kapského Města/

 RD 8. 11. 2017, Miloslav Martan (cestovatel a majitel CK Ocean, Prachatice), 
Národní parky USA I. – Severozápad

 RD 6. 12. 2017, Daniel Urban (cestovatel, Říčany), Dokola kilem! Škoda 100 na 
cestách /historickou „škodovkou“ do Turecka, Íránu, střední Asie a Ruska/

4.6.4 Přednáškový cyklus „Staré i nové zvěsti“ v Soběslavi a Veselí nad 
Lužnicí

BM nabízí  také  cyklus  regionálně  zaměřených  historicko-vlastivědných  přednášek. 
Jeho název byl inspirován časopisem „Staré i nové zvěsti ze Soběslavě a okolí“, který 
vycházel v letech 1905–1916, 1933 a 1934. Celkem během roku 2017 proběhlo v 
soběslavském RD 7 přednášek a ve veselském WD další 2 přednášky tohoto cyklu, 
jeho koordinátorem je Mgr. Petr Šťovíček.

Přednášky 7. ročníku (2016–2017):
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 RD 16. 1. 2017, David Blažek (člen Národopisného sdružení při Jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, Bzí), Dějiny blatského kroje

 WD 3. 2. 2017, Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D. (rodačka z Veselí nad Lužni-
cí, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), „Ne-
znalé báby a vzdělaní lékaři?“ Raně novověké porodnictví mezi porodní bábou 
a porodníkem

 RD 15. 2. 2017, Mgr. Petr Lintner (historik, ředitel Gymnázia Soběslav): Spolky 
soběslavské /s představením stejnojmenné knihy/

 RD 29. 3. 2017, PhDr. Vladislav Razím (odborník na středověkou fortifikační ar-
chitekturu, Národní památkový ústav v Praze): Hláska /o věži soběslavského 
hradu/

 RD 12. 4. 2017, Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (profesor české literatury na 
Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích): Folklorní tradi-
ce: mezi muzejní vitrínou a životními pravidly

Přednášky 8. ročníku (2017–2018):

 WD 20. 10. 2017, Jan Ciglbauer (spolek Jednadevadesátníci, České Budějovi-
ce), Švejk – mýty a skutečnost /skutečné osudy hrdinů Haškova románu vč. 
vztahu jednoho z nich k Veselí nad Lužnicí/

 RD 25. 10. 2017, Mgr. Ludmila Prášková (Písek) a PhDr. Jiří Prášek (Prácheň-
ské muzeum v Písku), Doktorka z domu Trubačů /literární pásmo o Vlastě Ká-
lalové Di Lotti, jedné z nejpozoruhodnějších českých žen 20. století/

 RD 15. 11. 2017, Michal Šmíd (šéfredaktor sbírky Paměť národa neziskové or-
ganizace Post Bellum) & představitelé spolku Soběslávka, Moje vzpomínky pro 
vás /vzpomínky dvou perzekvovaných pamětníků ze Soběslavska na dobu před 
rokem 1989 a listopadovou revoluci/ 

 RD 13. 12. 2017, Mgr. Ludmila Mikulová (HM), Ikony – okna do nebe /do-
provodná přednáška ke stejnojmenné výstavě v SD/

4.6.5 Ostatní přednášky

Mimo uvedené přednáškové cykly proběhly v roce 2017 tyto přednášky:

 Přednáškový sál muzea, čp. 44, Tábor, 2. 3., Jan Kopřiva a Michal Votruba, 
Jihočeské zvony, to nejzajímavější a nejcennější z rozhlasového cyklu „Hlasy 
jihočeských zvonů“ redaktora J. Kopřivy, seznámení s postupem výroby a 
projektování zvonů od zvonaře M. Votruby  z Myslkovic u Soběslavi, pořádáno 
ve spolupráci s domácím hospicem Jordán Tábor

 Přednáškový sál muzea, čp. 44, Tábor, 30. 3. 2017, Renáta Fučíková (výtvarni-
ce, ilustrátorka a spisovatelka) a PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Obrazy historie, 
beseda ve spolupráci s Městskou knihovnou v Táboře
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 RD 7. 4. 2017, Ing. arch. Jakub Finger (zahradní architekt, Ateliér Partero), 
Stromy v chytrém městě. Proč je stále týráme?! /ve spolupráci se spolkem 
Soběslávka/

 Přednáškový sál muzea, čp. 44, Tábor, 18. 4. 2017, beseda s Ludvíkem Hes-
sem, zakladatelem Babyboxů, za účasti PhDr. Jaroslavy Kotalíkové, ředitelky G-
centra Tábor, pořádáno ve spolupráci s ČKA Tábor

 Památník Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí, 29. 4. 2018, Mgr. Richard F. Vlasák, 
Čaj u paní Hany, komorní odpoledne s historií a francouzskými šansony u pří-
ležitosti blížícího se 133. výročí narození Edvarda Beneše, šansony provedli Pet-
ra a Jára Bártovi

 WD 22. 11. 2017, Mgr. Ladislav Jandáček (průvodce, Jindřichův Hradec), Šu-
mava Karla Klostermanna i Járy Cimrmana

4.6.6 Přednášky mimo objekty HM

 Housův mlýn, Tábor, 4. 3. 2017, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Masopust a evrop-
ská křesťanská tradice

 Poutní dům EMAUZY, Staroklokotská 2, Tábor – Klokoty, 15. 3. 2017, Mgr. Lud-
mila Mikulová, Ikony ze sbírek Husitského muzea

4.7 Exkurze

V Táboře a okolí již od roku 2011 probíhá cyklus vlastivědných výprav za poznáním 
dávné i nejmladší historie města nazývaný „Sobotníci“. Exkurze jsou vždy doprovázeny 
hravým lektorským programem pro školní i předškolní děti. BM od roku 2003 koordi-
nuje a spolupořádá exkurzní cyklus „Přírodou krok za krokem“ a vedle toho v roce 
2017 pořádalo ještě čtyři vlastivědně zaměřené exkurze po Veselí n. L. a jeho okolí.

4.7.1 Cyklus vlastivědných exkurzí „Sobotníci aneb Sobotní vlastivědné 
výpravy“

V roce 2017 proběhl již 7. ročník cyklu vlastivědných exkurzí nazvaný Sobotníci. Kaž-
dou třetí sobotu v měsíci účastníci vyrazili na zajímavá místa spjatá s historií, spole-
čenským a kulturním životem města Tábora. Cyklus byl realizován ve spolupráci kurá-
torek Historického oddělení Mgr. Jitky Vandrovcové a Mgr. Lenky Vandrovcové, muzejní 
pedagožky Kateřiny Nimrichtrové a Andrey Oudysové.

 21. 1. 2017, Tělovýchovná jednota Sokol: První sobotníci roku 2017 se sešli u 
příležitosti 155. výročí od založení tělovýchovné jednoty Sokol. Průvodcem po 
táborské sokolovně se stal starosta místní jednoty Jiří Bělohlav

 18. 2. 2017, Po ulicích Nového Města: Další výprava na Nové Město sobotníky 
zavedla do místních ulic, kde si připomněli jaké události a osobnosti jim dali 
jména.
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 18. 3. 2017, Zavadilka – Světový den vody: Březnový sobotníci měli možnost 
seznámit se s táborským zdrojem pitné vody zavadilskými studněmi. Díky pra-
covnici firmy ČEVAK Ing. Kateřině Tebichové jsme navštívili čekanický vodojem 
a zavadilskou vodárnu.

 22. 4. 2017, 120 let městské knihovny: V dubnu si sobotníci připomněli další 
velké výročí, tentokrát táborské knihovny. Ředitelka městské knihovny Mgr. Eva 
Měřínská sobotníky provedla celou budovou od přízemí po střechu a při tom po-
dala velmi poutavý výklad.

 20. 5. 2017, Obyčejní muži v neobyčejné době: osudy vojáků za 1. světové 
války: Měsíc květen byl věnován osudům několika mužů, kteří na straně Ra-
kousko-Uherska nebo čs. legií bojovali na frontách 1. světové války. Připomněli 
jsme např. Václav Kaplického, Jaroslava Vacka nebo bratry Müllerovi.

 17. 6. 2017, Obchodní akademie Tábor: Poslední sobotníci před prázdninami si 
připomněli dějiny jedné z táborských středních škol.

 23. 9. 2017, Rozkvět Tábora v době Václava Soumara: V září sobotníci zavzpo-
mínali na zřejmě nejvýznamnějšího táborského starostu Václava Soumara. 

 7. 10. 2017, Mezinárodní den archeologie: V rámci tohoto mezinárodního dne 
si sobotníci mohly naposled prohlédnout expozici Táborský poklad ve sladovně 
a Život ve středověku na Bechyňské bráně. Výklad podali muzejní archeologové 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., PhDr. Miloš Drda, CSc., Mgr. František Janda a 
Mgr. Jiří Bumerl.

 11. 11. 2017, Táborské Nové Město: Sobotníci si na poslední vycházce po 
Novém Městě připomněli 145. výročí od jeho založení.

 16. 12. 2017, 130 let divadla Oskara Nedbala / Vánoce pana Sovy: poslední 
sobotníci roku 2017 si připomněli historii divadelnictví na Táboře a také 130. 
výročí od postavení Městského divadla. Budovou nás provedla obchodní refe-
rentka divadla Dana Nováková.

4.7.2 Cyklus exkurzí „Přírodou krok za krokem“

Již popatnácté byla připravena nabídka výprav do přírody Táborska a sousedních regi-
onů. Koordinátorem cyklu je BM, našimi partnery v roce 2017 byly základní organiza-
ce Českého svazu ochránců přírody ze Sezimova Ústí, Česká společnost pro ochranu 
netopýrů, Správa Chýnovské jeskyně a Městské muzeum Týnec nad Sázavou.

Celkem v roce 2017 proběhlo 14 přírodovědných exkurzí, z muzejních pracovníků se 
na vedení exkurzí podílel RNDr. Daniel Abazid, který cyklus také koordinoval (a sou-
časně zajišťoval exkurze označené 1), za spolupráce zástupců partnerských organiza-
cí, jimiž byli Ing. Josef Jahelka (21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, exkurze označené 2), 
Mgr.  Eva Cepáková,  Ph.D.  (Česká společnost  pro ochranu netopýrů,  exkurze ozna-
čená 3),  Magdalena Timplová (Městské muzeum Týnec nad Sázavou, exkurze ozna-
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čená  3)  a  Ing.  Karel Drbal  a  František  Krejča  (Správa Chýnovské jeskyně,  exkurze 
označená 4).

Přehled exkurzí 15. ročníku cyklu:

 22. 4. 2017, Vítání ptačího zpěvu v  Táboře – vycházka do údolí Lužnice spo-
jená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků a také se soutěží pro 
děti, vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal 
(všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 23. 4. 2017, Vítání ptačího zpěvu v Milevsku – vycházka podél Milevského po-
toka spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, vedoucí: Mgr. 
Vlasta Machartová (ZO ČSOP Milevsko), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ 
(oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 29. 4. 2017, Vítání ptačího zpěvu v Poříčí nad Sázavou – vycházka do okolí spo-
jená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků a také se soutěží pro 
děti, vedoucí: Josef Jirásek (Poříčí n. S.), Ing. Josef Jahelka a Ing. František Vališ 
(poslední dva ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 30. 4. 2017, Vítání ptačího zpěvu v Jistebnici – vycházka do okolí spojená s po-
zorováním a poslechem ptáků, vedoucí: Karel Urbánek (Jistebnice), Ing. Franti-
šek Vališ a Ing. Josef Jahelka (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 7. 5. 2017, Vítání ptačího zpěvu v Pacově – vycházka do okolí spojená s pozo-
rováním, poslechem a kroužkováním ptáků a také se soutěží pro děti, vedoucí: 
Ing. Jiří Vitovský, Ing. Michal Kačer a Karel Vítek (ZO ČSOP Sezimovo Ústí a ZO 
ČSOP Pacov)2

 8. 5. 2017, Vítání ptačího zpěvu v Plané nad Lužnicí – vycházka do Turovecké-
ho lesa spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, vedoucí: Ing. 
Stanislav Vyhnal, Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ (všichni ZO ČSOP Sezi-
movo Ústí)2

 9. 6. 2017, Vítání ptačího zpěvu v Nadějkově – vycházka do okolí spojená s po-
zorováním a poslechem ptáků, vedoucí: Ing. František Vališ a Ing. Josef Jahelka 
(oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 29. 7. 2017, Jordán a Malý Jordán – procházka od rybníka Malý Jordán k Jor-
dánu zaměřená na aktuální informace o zlepšování kvality vody v obou nádr-
žích, vedoucí: RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc. (mluvčí odborné komise pro kvalitu 
vody v Jordánu, Tábor)1

 26. 8. 2017, Houby lesa Bradačka u Hlinice – procházka za letními houbami do 
východní části lesního komplexu Bradačka nedaleko Tábora, vedoucí: Pavel 
Špinar (mykolog, Tábor)1

 26. 8. 2017, Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou – pozorování kolonie 
netopýra velkého v hradní věži, přednáška s promítáním, vycházka k řece a sle-
dování netopýrů ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených handicapo-
vaných netopýrů, doprovodný program pro děti, vedoucí: Mgr. Eva Cepáková, 
Ph.D. a RNDr. Lenka Barciová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů)3
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 15. 9. 2017, Mezinárodní noc netopýrů v Chýnovské jeskyni – přednáška, 
promítání a ukázky netopýrů v národní přírodní památce, vedoucí: RNDr. Vladi-
mír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha)5

 30. 9. 2017, Ptačí festival v Sezimově Ústí – podzimní vycházka do okolí spo-
jená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, vedoucí: Ing. Josef 
Jahelka, Ing. František Vališ a Václav Gabriel (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 1. 10. 2017, Ptačí festival v Táboře – podzimní vycházka do okolí Náchoda spo-
jená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, vedoucí: Ing. Josef 
Jahelka a Ing. František Vališ (oba ZO ČSOP Sezimovo Ústí)2

 8. 10. 2017, Houby Dubských vrchů – exkurze za běžnými i vzácnějšími druhy 
podzimních hub, vedoucí: Pavel Špinar (mykolog, Tábor)1

4.7.3 Další exkurze

Mimo uvedené cykly uspořádalo BM ve spolupráci se spolkem Přátelé historie Veselí 
nad Lužnicí a okolí 2 vlastivědné exkurze po Veselí n. L. a 2 cykloturistické výlety. Ve-
doucím všech těchto exkurzí byli Václav Jelínek (předseda spolku Přátelé historie Ve-
selí nad Lužnicí a okolí) a Mgr. Petr Šťovíček.

 6. 5. 2017, Za drobnými památkami Jemčinského polesí –cykloturistický výlet

 13. 5. 2017, Hoši z Ratejny – po stopách stejnojmenné knihy odehrávající se v 
Mezimostí před 1. světovou válkou

 17. 6. 2017, Na kole k židovským hřbitovům v Přehořově a Kardašově Řečici – 
cykloturistický výlet

 14. 10. 2017, Za vodními díly Veselí n. L. a Mezimostí

4.8 Lektorské a animační programy

Muzejní pedagožka v rámci Oddělení programů a expozic zajistila stálou nabídku 10 
lektorských programů, vytvoření jednoho nového programu na objednávku a jednoho 
programu navazujícího na výstavu 100 let od Zborova. Další konkrétní programy byly 
připraveny  v  rámci  exkurzí  Sobotníci  (viz  kapitola  4.7.1).  Při  vytváření  lektorských 
programů spolupracují také odborní pracovníci Historického oddělení. Aktivně se podí-
lejí na přípravě a realizaci muzejní noci, příměstského tábora a některých lektorských 
programů, např. k výstavám s jejich kurátorským dohledem (viz kapitola 4.1.

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo 137 lektorských programů vázaných na expozice, 
výstavy i objekty Husitského muzea. Celkem se jich zúčastnilo 2837 žáků mateřských, 
základních a středních škol. Pro 68 seniorů byly uspořádány dva výjezdové programy 
Muzeum na kolečkách.
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název programu počet realizací počet účastníků celkem

Neporazitelní Husité 81 1 697

Boží bojovníci 14 277

Objevujeme muzeum 16 268

Opevněné město Tábor 2 51

Jan Hus na Kozím Hrádku 1 35

Záslužné jest stavět město 11 243

I.světová válka 4 44

Heydrichiáda 2 46

Staročeské Vánoce 4 76

Muzeum na kolečkách 2 68

celkem 137 2 837

4.9 Koncerty a komponované pořady

4.9.1 Koncerty v Táboře

V Táboře  proběhly  koncerty  pořádané  nebo  spolupořádané  muzeem,  a  to  buď  ve 
vlastních prostorách muzea, nebo též mimo ně (Táborský triptych) a dále koncerty,  
které v prostorách muzea hostovaly:

 Archeologický depozitář Tábor, 26. 1. 2017, Návraty & nenávraty, literárně hu-
dební vzpomínka na osvobození koncentračního tábora Osvětim-Březinka u pří-
ležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, ve spolupráci se 
spolkem Hadasa Tábor

 Gotický sál Staré radnice, 4. 3. 2017, Pianothéka Richarda Pogody – Richard 
Pogoda, klavír, zpěv a Miroslav Švihálek, saxofon, koncert se konal jako derni-
sáž výstavy obrazů Bohumila Smrčky

 Gotický sál Staré radnice, 17. 5. 2017, Koncert učitelů ZUŠ Oskara Nedbala Tá-
bor

 Gotický sál Staré radnice, 21. 6. 2017, Pocta Oskaru Nedbalovi, Komorní kon-
cert účastníků mezinárodního festivalu Prague Summer Nights (Praha – 
Salzburg – Tábor), pořádáný agenturou Classical Movements u příležitosti Ev-
ropského svátku hudby. Ve spolupráci s Mezinárodní společností Oskara Ne-
dbala v Táboře

 Gotický sál Staré radnice, 29. 8. 2017, Klavírní recitál Nikol Bókové, recitál vy-
nikající brněnské klavíristky Nikol Bókové, která postupně nahrává celé sou-
borné klavírní dílo Oskara Nedbala pro Český rozhlas. Na programu klavírní díla 
Oskara Nedbala a Leoše Janáčka. Ve spolupráci s Mezinárodní společností 
Oskara Nedbala v Táboře
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 Gotický sál Staré radnice, 31. 8. 2017, Incontro - setkání, letní koncert na roz-
loučení s prázdninami – Vojtěch Vrtiška, klasická kytara, NAPOLI ACCUSTICA – 
neapolské šansony, Emanuele Nesa kytara & co.

 Gotický sál Staré radnice, 2. 12. 2017, Benefice pro Klíček, benefiční adventní 
koncert pro denní a týdenní stacionář Klíček, účinkovala Zuzana Lapčíková, 
cimbál, zpěv, a doprovodná kapela Koledování v muzeu – koncert ZUŠ Oskara 
Nedbala Tábor

4.9.2 Koncerty a komponované pořady ve Veselí nad Lužnicí

BM v roce 2017 uspořádalo 1 koncert a 1 komponovaný pořad, oba ve Veselí nad 
Lužnicí. Organizačně je zajišťoval Mgr. Petr Šťovíček.

 WD 21. 4. 2017, Blatský kraj v písních Karla Weise – vystoupení souboru 
Blatka (Veselí nad Lužnicí) ke 155. výročí Weisova narození

 WD 21. 12. 2017, Vánoční koncert Lenky Semrádové Martinů (kytara a zpěv), 
Jaromíra Loumy (klavír, kytara a zpěv), Martina Šedy (cajon, klavír, flétna a 
zpěv) a Zdeňka Vošty (kytara a zpěv)

4.9.3 Táborský triptych – koncerty staré hudby

Táborský triptych je každoroční cyklus tří koncertů staré hudby. Koncerty tzv. poučené 
či autentické interpretace staré hudby (tj. hudby z období gotiky, renesance, baroka a 
klasicismu) jsou pořádány s cílem zpřístupnit tento způsob provozování tzv. staré hud-
by publiku v Táboře a okolí za všeobecně dostupnou cenu. Dramaturgem je houslista 
a hudební pedagog Jiří Sycha. Koncerty probíhají od roku 2014 (kdy bylo dokončeno 
restaurování vnitřního uměleckého vybavení) v barokním kostele Narození Panny Ma-
rie v Táboře, který historicky souvisí s přilehlým objektem bývalého augustiniánského 
kláštera, nynějšího sídla HM, a současně nabízí velmi kvalitní akustické podmínky a je 
historicky adekvátním prostorem.

Realizace byla podpořena z dotace programu podpory kultury města Tábora (20 tis. 
Kč).

 20. 6. 2017, 400 LET S CEMBALEM. Průřez hudební tvorbou pro cembalo od 
16. do 20. stol., účinkoval dirigent, skladatel a cembalista Vojtěch Spurný

 27. 7. 2017, CANTEMUS – pět zastavení v dějinách vokální polyfonie, účinkoval 
soubor I DILETTANTI, umělecký vedoucí Čeněk Svoboda, další účinkující Sylva 
Sasková, Anna Svobodová, Anna Hladíková, Markus Klose, Jan Petráček

 17. 8. 2017, IMPROVIZACE – (Pra)zdroj hudebního umění, účinkoval soubor 
MUSICA FLOREA, umělecký vedoucí Marek Štryncl, další účinkující: Jiří Sycha – 
barokní housle, Eleonora Machová – barokní housle, viola a viola da gamba, 
Magdaléna Malá – barokní housle a viola, Tomáš Reindl – perkuse, Marek 
Štryncl – barokní violoncello a kytara, Iva Štrynclová – varhanní pozitiv
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4.9.4 Divadlo v zahradě

Druhý ročník divadelního festivalu se konal ve dnech 28. a 29. července 2017. Dvou-
denní akce se opět těšila přízni diváků i médií. Vystoupilo zde pět souborů s pohád-
kami pro děti, oba festivalové dny zakončila představení pro dospělé. Velký úspěch 
sklidila páteční stand up komedy v podání šéfredaktora serveru iHNed.cz Miloše Čer-
máka.  Čas  mezi  představeními  vyplnila  divadelní  i  výtvarná  dílna  a  diskotéka  DJ 
Mushrooma. Na festivalu spolupracovalo muzeum s Kulturním střediskem města Be-
chyně.

Program:

Pátek 28. 7. 19:00 Happening – Trnkova zahrada, trpaslíci, kašírovaná velryba

19:15 Kocourkov – Kejklířské divadlo z Doudleb 
20:30 EGO Night – Miloš Čermák

Sobota 29. 7. 14:00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký  – Dell Arte

15:00 Tam, kde žijí Divočiny  – Marka Míková

16:30 Golem – Damúza

18:00 Malý princ – Já to jsem

19:00 Příběh – Tatrman Josef Brůček

4.9.5 Teď ať mluví on

Dne 3. června uspořádalo Husitské muzeum ve spolupráci s farní obcí Starokatolické 
církve  v Táboře  literárně  hudební  pásmo k výročí  umučení  Jana Husa a  Jeronýma 
Pražského.  O hudební  doprovod pásma se  postaral  pěvecký  sbor  Hlahol  pod tak-
tovkou sbormistra Zdeňka Beneše. Akce proběhla ve spolupráci se Starokatolickou 
církví ČR – farní obcí v Táboře v kostele sv. Filipa a Jakuba v parku pod Kotnovem (Ko-
randova ul.).

4.10 Muzejní noc

HM pořádá pravidelně muzejní noc v Táboře a v jednom z měst, kde působí BM (v  
roce 2017 v Soběslavi).  Táborská muzejní  noc se stala společnou akcí  mnoha tá-
borských  muzeí,  galerií  a  kulturních  spolků,  kterou  koordinuje  Odbor  kultury  a 
cestovního ruchu města Tábora a HM je ústředním iniciátorem akce.

4.10.1 Muzejní noc v Táboře

I v roce 2017 se Tábor zapojil do evropského Festivalu muzejních nocí. Akci, na které 
participovalo osm kulturních stánků, zaštítil Odbor kultury a cestovního ruchu. Náměs-
tí ožilo hudbou v podání místních interpretů, zajištěno bylo také občerstvení a pose-
zení. Účastníci muzejní noci mohli sbírat razítka jednotlivých objektů, které navštívili, a 
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po získání všech na ně čekal malý dáreček. V pořadí sedmá muzejní noc v Táboře se 
konala v pátek 26. 5. 2017. 

Program Husitského muzea navazoval především na výstavu 100 let od Zborova, kte-
rá byla nainstalována v obou galeriích Staré radnice. Kurátorka výstavy Mgr. Lenka Za-
jícová zvala zájemce každou celou hodinu na komentovanou prohlídku.  Děti i hraví 
dospělí plnili řadu rozličných úkolů včetně záchrany raněného vojína a jeho deportaci 
z bitevního pole. Mimo to měli návštěvníci přístup do expozice Husité, otevřena byla 
také  Bechyňská  brána  a  věž  Kotnov.  Díky  symbolickému  vstupnému,  které  činilo 
jednu libovolnou minci jakékoli hodnoty, se dařilo poměrně přesně určit návštěvnost 
akce. Husitské muzeum a Kotnov dohromady napočítaly 900 návštěvníků.

4.10.2 Muzejní noc v Soběslavi

Noc v Blatském muzeu ve svém 6. ročníku proběhla v pátek 23. 6. 2017 (od 17:00 do 
22:00) a nesla podtitul „národopisná“, neboť její hlavní náplní bylo slavnostní otevření 
rekonstruovaného Smrčkova domu s novou etnografickou expozicí Život na Blatech a 
Kozácku. Lákadlem pro nejmenší návštěvníky byla speciální tematická herna. Otevře-
na byla také nová expozice Krajina Táborska ve výtvarném umění a sezónní výstava 
fotografií Petra Mareše  nazvaná  Táborsko. Stalo se tak za aktivní účasti Ing. Vlasti-
slava Ourody, Ph.D., náměstka ministra kultury  pro řízení sekce kulturního dědictví. 
Pro zájemce byla připravena setkání u lidových krojů (s PhDr. Jiřinou Langhamme-
rovou),  u  lidové  architektury  (s  Mgr.  Zuzanou  Čermákovou,  Ph.D.)  a  u  fotografií 
(s Petrem Marešem), jehož součástí byla i tipovací soutěž. Živou lidovou kulturu před-
vedli dětský folklórní soubor Dubínek ze Sezimova Ústí, místní folklórní soubory Jitra a 
Soběslavská chasa mladá a dudáci Miroslav Stecher (České Budějovice) a Vojtěch 
Trubač (Klenovice). Koordinátorem muzejní noci byl RNDr. Daniel Abazid,

4.11 Noční prohlídky hradu

14. července a 25. srpna se mohli zájemci z řad veřejnosti zúčastnit nočních prohlí-
dek  hradu  Kotnov.  O  doprovodný  program  tentokrát  s atraktivní  tématikou  práva 
útrpného se postarali Táborští kupci. V „konírně“ hradu byly k vidění různé mučicí ná-
stroje, dobově oděná průvodkyně podávala výklad k jejich používání. Před vchodem 
do věže dokreslovaly dobovou atmosféru ukázky středověkých řemesel a vystoupení 
dua  Elthin.  Soubor  scének  přibližujících  středověké  soudy  a  uplatňování  tortury 
včetně sugestivního simulace trhání jazyka na špalku si mohli zájemci prohlédnout 
v prostorách bývalé kotnovské galerie. Po zdolání 155 schodů na vrchol věže vše za-
vršil nevšední pohled na město Tábor v jeho podvečerní a noční atmosféře.
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4.12 Kostýmované prohlídky chodeb středověkého podzemí

Každou první sobotu v měsíci a v době letních prázdnin každou sobotu se mohli zá-
jemci  opět  objednávat  na  speciální  kostýmované  prohlídky.  Chodby  středověkého 
podzemí si prošli s lucernami v rukou a s upraveným výkladem z úst dobově oděného 
průvodce či průvodkyně.

4.13 Ostatní akce Husitského muzea

4.13.1 Mezinárodní den archeologie 2017

Jako rozloučení s expozicí Táborský poklad a expozicí Život ve středověku v Bechyňské 
bráně pojalo Husitské muzeum v Táboře oslavu Mezinárodního dne archeologie. Kvůli 
chystané rekonstrukci Bechyňské brány se akce konala oproti oficiálnímu termínu se 
čtrnáctidenním předstihem, a to 7. října 2017. V průběhu celého sobotního odpoledne 
byli návštěvníkům k dispozici archeologové Husitského muzea, kteří se tak nakrátko 
stali fundovanými průvodci po obou končících expozicích. Muzejní pedagožka Kateřina 
Nimrichtrová  ve  spolupráci  s archeologem  Jiřím  Bumerlem  připravila  speciální 
program pro děti v podobě archeologického pískoviště a dobrodružné honby za pokla-
dem. 

4.13.2 Den republiky

Už počtvrté spolupracovalo Husitské muzeum s městem Tábor na akci věnované výro-
čí vzniku samostatného československého státu. V rámci Dne republiky, který se ko-
nal na Střelnici 28. října 2017, zajistil muzejní pedagog bohatý program pro děti a pre-
zentaci muzea. Dětský koutek byl hojně navštěvován dětmi i dospělými, kteří si řadu 
aktivit chtěli vyzkoušet na vlastní kůži. Role moderátora akce se zhostil  ředitel Hu-
sitského muzea Jakub Smrčka společně s koordinátorkou Zdravého města Janou Lo-
rencovou.

4.13.3 Kurzy lidových řemesel

Čtvrtým rokem se v BM konaly lekce lidových řemesel – v lednu až dubnu dva navazu-
jící  Kurzy  paličkování  a  šité  krajky,  od  října  do  prosince  Kurz  paličkované  krajky. 
Celkem proběhlo 25 lekcí, frekventantky se scházely pravidelně jednou týdně v RD. 
Lektorkou kurzů byla Lenka Jelínková.

4.14 Účast na společenských akcích a pietních aktech

 Pamatuj! Pietní akt na památku obětí holocaustu, Tábor, kostel sv. Filipa a Ja-
kuba, 5. 3. 2017, pořadatel spolek Hadasa ve spolupráci s městem Tábor 
(OKaCR) a HM
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 Pietní akt se slavnostním položením věnců při příležitosti 72. výročí ukončení II. 
světové války a osvobození Tábora, Táborské popraviště, 9. 5. 2017, pořadatel 
město Tábor a Český svaz bojovníku za svobodu Tábor

 Pietní akt u příležitosti výročí narození dr. E. Beneše, prezidenta republiky, Sezi-
movo Ústí, park u hrobky manželů Benešových, 26. 5. 2017, pořadatel město 
Sezimovo Ústí

 Pietní akt se slavnostním položením věnců při příležitosti 75. výročí Heydrichiá-
dy, Táborské popraviště, 15. 6. 2017, pořadatel město Tábor a Český svaz 
bojovníku za svobodu Tábor

 Pietní akt na památku upálení Jana Husa, Tábor, Husovo nám. u pomníku Jana 
Husa od F. Bílka, 5. 7. 2017, pořadatel město Tábor – OKaCR ve spolupráci s 
HM a Společností pro zachování husitských památek v Táboře, projev přednesl 
předseda Společnosti Husova muzea v Praze PhDr. Jan Kalivoda

 Pietní akt u příležitosti 69. výročí úmrtí dr. E. Beneše, prezidenta republiky, Se-
zimovo Ústí, park u hrobky manželů Benešových, 1. 9. 2017, pořadatel město 
Sezimovo Ústí, Jakub Smrčka, ředitel HM, přednesl projev

 Pietní akt na památku Jana Žižky z Trocnova, Tábor, Žižkovo nám. u pomníku 
Jana Žižky od J. Strachovského, 11. 10. 2017, pořadatel město Tábor – OKaCR 
ve spolupráci s HM a Společností pro zachování husitských památek v Táboře

 Slavnostní položení věnců u příležitosti výročí založení Československé repub-
liky, Tábor, nám. Fr. Křižíka u pomníku obětem I. sv. války  od J. V. Duška, 28. 
10. 2017, pořadatel město Tábor

 Pietní akt s položením věnců u příležitosti Dne válečných veteránů u památníku 
obětí první světové války na hřbitově pod Kotnovem v Táboře, 10. 11. 2017
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5 NÁVŠTĚVNOST

5.1 Expozice a výstavy

objekt otevírací doba návštěvnost

Stará táborská radnice

expozice Husité

celoročně: duben–září denně

říjen–březen středa–sobota

27 472

z toho děti a studenti 8 229

z toho senioři 2 230

z toho cizinci 5 590

středověké podzemí 39 263

z toho děti a studenti 13 733

z toho senioři 2 217

z toho cizinci 6 130

celkem expozice Husité + podzemí 66 735

gotický sál + výstavy 28 199

lektorské programy 2 769

kostýmované prohlídky 553

celkem Stará radnice Tábor 98 256

Bechyňská brána, Tábor 

expozice Život ve středověku + vyhlídková 
věž Kotnov 

sezónně:
květen–září, 

denně

14 766

Památník dr. E. Beneše, prezidenta repub-
liky, Sezimovo Ústí

sezónně: květen–září
úterý–neděle

2 587

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Smrčkův dům, Soběslav

expozice Život na Blatech a Kozácku, Kraji-
na Táborska ve výtvarném umění, výstavy

sezónně:

květen–září

úterý–neděle

2 814

z toho školní výpravy 127
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Rožmberský dům, Soběslav
expozice Příroda Táborska, výstavy

sezónně:

květen–září

úterý–neděle

2 090

z toho školní výpravy 329

Weisův dům, Veselí nad Lužnicí
expozice Z pokladů muzea, výstavy

sezónně:

květen–září

úterý–neděle

1 105

z toho školní výpravy 37

celkem Blatské muzeum 6 009

celkem expozice a výstavy 121 618

5.2 Expozice Jan Hus – Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha 
smrti v Husově domě v Kostnici / Konstanz15

objekt otevírací doba návštěvnost

Hus-Haus Konstanz, Hussenstraße 64

expozice Jan Hus – Odvaha myšlenky, 
odvaha víry, odvaha smrti

celoročně úterý–neděle

17 649

v tom počet skupin 182

z nich skupin žáků a studentů 46

dětí a mládeže v těchto skupinách 1 208

5.3 Kulturní a vzdělávací akce

akce návštěvnost

přednášky Tábor 687

přednášky Tábor – „Barevný čtvrtek“ 2 341

přednášky v BM 616

celkem přednášky 3 644

vlastivědné exkurze "Sobotníci" 438

exkurze „Přírodou krok za krokem“ 629

15 Viz zde kap. 3.5.
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další exkurze zajišťované BM 139

celkem exkurze 1 206

koncerty Tábor 1 093

koncerty Táborský triptych 242

koncerty a komponované pořady Veselí n. L. 110

celkem koncerty a komponované pořady 1 445

muzejní noc v Táboře 1 490

muzejní noc v Soběslavi 278

celkem muzejní noci 1 716

kurzy lidových řemesel v Soběslavi 212

celkem kulturně vzdělávací akce 8 223

5.4 Návštěvnost 2017 celkem

Návštěvnost za rok 2017 celkem 129 841

Návštěvnost za rok 2017 včetně expozice Jana Husa v Kostnici 147 490
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6 VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

6.1 Historické oddělení

Hlavním badatelským úkolem Historického oddělení (HO) je práce na přípravě výzkum-
ného projektu „Dějiny Tábora v raném novověku a moderní době“. HO podalo v roce 
2017 dvě přihlášky do grantových soutěží ve snaze získat institucionální podporu pro 
realizaci úkolu. Ani v Grantové agentuře ČR ani ve výzvě NAKI II jsme bohužel neuspě-
li. Podařilo se však ke spolupráci na projektu získat důležité partnery – Nakladatelství 
Lidové noviny a Historický Ústav Akademie věd České republiky.

V letošním roce připravilo HO ve spolupráci s Centrem medievistických studií v Praze 
mezinárodní  konferenci  „Zikmund  Lucemburský  a  město  Tábor.  Královská  moc  a 
městské komunity v pozdně středověké Evropě“ (podrobněji kapitola 6.4.1) Konferen-
ce byla uspořádána u příležitosti 580. výročí udělení městských práv Táboru Zikmun-
dem Lucemburským. Příspěvky z konference budou uveřejněny v nejbližším čísle ča-
sopisu Husitský Tábor.

Pracovníci Historického oddělení se zapojují do výzkumných a vzdělávacích projektů ji-
ných institucí,  jako Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  Slezská univerzita 
v Opavě:

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. se dlouhodobě podílí na rozvojovém projektu kulturního 
turismu pro Ústav lázeňství a gastronomie Slezské univerzity. V rámci projektu se za-
bývá otázkami animace, interpretace a prezentace kulturního dědictví. 

Zdeněk Vybíral se také podílel na edičním projektu Centra medievistických studií „Nej-
starší  městská  kniha  táborská  z let  1432-1450“.  Vypracoval  rovněž  jeden  z lek-
torských posudků na tuto vědeckou edici vzácného pozdně středověkého pramene. 
Mimo to přispěl autorsky do katalogu výstavy „Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. 
Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem“, pořádané Národní galerií 
ČR v Praze.

Mgr. Jitka Vandrovcová je členkou řešitelského týmu Vysoké školy evropských a regio-
nálních studií České Budějovice, jenž pod vedením doc. Lukáše Valeše zpracovává 
grantový úkol České grantové agentury (č. 13-150499) „Průběh sametové revoluce ve 
vybraných  městech  Jihočeského  kraje  v  komparativní  perspektivě“.  Mgr.  Jitka 
Vandrovcová je v rámci projektu zodpovědná za zkoumání materiálu vztahujícího se 
na danou problematiku v Táboře a v Písku v roce 1990.16

Jakub  Smrčka  vypracoval  lektorský  posudek  na  připravovanou  populárně  fakto-
grafickou knihu Veselské století.17

16 V roce 2017 vyšel první svazek řady Sametová revoluce v jižních Čechách I. jakožto kolektivní mo-
nografie s autorským přispěním J. Vandrovcové, jejíž publikace v této monografii je citována zde 
v kap. 7.2.1.
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Pracovníci HO zajišťují také administrativu vědecko-výzkumné práce v HM, zejména 
každoroční sběr dat pro RIV (viz dále kap. 6.8) a jejich zasílání na MK ČR, dále podkla-
dy pro program DKRVO (dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací).

6.2 Archeologické oddělení

V rámci  základního  výzkumu  uzavřelo  HM v roce  2017  celkem 165 smluv  na  zá-
chranné archeologické výzkumy na Táborsku. Z toho z roku 2015 přešla 1 smlouva a 
z roku 2016 11 smluv. Z celkového počtu bylo uzavřeno 43 smluv na dohled nad vý-
stavbou rodinných domů. Do roku 2018 přešly 4 smlouvy. 

Realizované archeologické výzkumy dosáhly objemu 1 041 750 Kč. V r. 2017 bylo vy-
pracováno 134 vyjádření o negativním nálezu a byla dokončena nálezová zpráva ke 
smlouvě č. 14/2012 – Obnova retenční nádrže Jordán (PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.)

V roce 2017 mezi společensky nejzávažnější terénní archeologické výzkumy patřily re-
konstrukce domu Tábor č. p. 44, Mladá Vožice – přestupní terminál, Tábor – Převrátil-
ská 315 a Tábor – Příběnická ulice. 

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. spolupracoval s vysokými školami – JU České Budějovi-
ce, MU Brno, ZU Plzeň, UK Praha (exkurze, přednášková činnost a prezentace výsled-
ků).

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., PhDr. Miloš Drda, CSc., Mgr. František Janda, Mgr. Jiří 
Bumerl prováděli  základní  výzkum a další  teréní  archeologické výzkumy dle smluv 
uzavřených  v předchozích  letech  a  v roce  2017,  vypracování  nálezových  a  in-
vestorských zpráv pro Akademii věd ČR (dle harmonogramu odevzdávání).

Petra Králová, Bc. Jana Šichová participovaly na podkladech pro NZ a IZ.

Zdeněk  Prchlík jako  fotodokumentátor  muzea  prováděl  pro  AO  fotodokumentaci 
smluvních archeologických výzkumů HM (pro NZ a vědecké publikace).

Dne 7.  října se v předstihu konala exkurze k příležitosti  mezinárodního dne arche-
ologie, kde se návštěvníci rozloučili s končící expozicí Táborský poklad a také s expozi-
cí Život ve středověku na Bechyňské bráně, která bude procházet rozsáhlou rekon-
strukcí. Průvodci po obou končících expozicích byli archeologové Husitského muzea.

17 Autoři Václav Jelínek, Ivan Jinda a Petr Šťovíček (posledně jmenovaný je kurátorem HM) připravují 
v rámci spolupráce HM (BM), spolu Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a města Veselí nad Lužnicí 
vydání knihy historických a současných fotografií jako obrazovou kroniku Veselí n. L. ve 20. stol.

54



Výroční zpráva Husitského muzea v Táboře 2017

6.3 Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

BM provádí odbornou činnost v oborech přírodovědných (botanice a zoologii) i spole-
čenskovědních (historii, kunsthistorii a etnologii). Od roku 2015 (600. výročí upálení 
Jana Husa) je pozornost zaměřena také na husovskou a husitskou tematiku. V násle-
dujícím přehledu jsou uvedena dlouhodobá témata výzkumu a jejich konkrétní  na-
plnění v roce 2017. 

RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Šťovíček a Mgr. Monika Vlasáková

Husovská a husitská památná místa a pamětihodnosti ČR – v roce 2017 doplňování 
přehledu pamětihodností  v ČR a občasný terénní průzkum (Praha – Nové Město a 
Karlov, Libochovice, Hradec Králové).

Výtvarníci Táborska s důrazem na Soběslavsko a Veselsko – mapování tvorby regio-
nálních umělců s cílem prezentace jejich díla formou výstav a doprovodných katalogů 
(především u příležitosti jejich životních výročí), v roce 2017 příprava stálé galerie kra-
jinomalby v SD a prezentace tvorby sochaře Zdeňka Šimka (90. výročí narození), ma-
líře Jiřího Stejskala (85. výročí narození) a malíře Antonína F. Hanzala (70. výročí naro-
zení).

RNDr. Daniel Abazid

Flóra a vegetace Táborska – v roce 2017 navštíveny následující  přírodovědně zají-
mavé lokality okresu: údolí Lužnice mezi Táborem a Dobronicemi u Bechyně, přírodní 
památka Hroby,  přírodní  památka Nový rybník u Soběslavi  (včetně průzkumu vodní 
vegetace z loďky), okolí Veselských pískoven, národní přírodní rezervace Ruda a pří-
rodní rezervace Rašeliniště Hovízna.

Památné stromy Táborska – systematický průzkum starých a pamětihodných stromů 
Táborska (společně s Bc. Petrem Klímou z Městského úřadu Sezimovo Ústí) – v roce 
2017 studium pramenů.

Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Lidová  architektura  Táborska –  dokumentace  lidové  architektury  se  štukovou  vý-
zdobou především na Kozácku a studium plánové dokumentace usedlostí z 2. polovi-
ny 19. století, která je uložena v SOkA Tábor (zaměření na vývoj topeniště), konfronta-
ce získaného materiálu s podobou výzdobných prvků na sousedních Blatech, přesahy 
působení zednických mistrů z Blat – v roce 2017 vyhledávání realizací jednotlivých 
zednických mistrů z archivních pramenů a jejich terénní průzkum na hranici Blat a Ko-
zácka, vyhledávání stavebních plánů mistrů Šochů a Patáků (mj. za účelem nového 
vydání publikace Jihočeská lidová architektura J. Škabrady a kol.).

Mgr. Petr Šťovíček

Dějiny Soběslavska a Veselska – aktuálně se zaměřením na rožmberské kroniky a bi-
ografii zakladatele soběslavského muzea Karla Lustiga.
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RNDr. Petr Zbytovský

Fauna drobných savců Táborska – soustavný celoroční výzkum netopýrů v Chýnovské 
jeskyni (společně s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. z Národního muzea a s pracovníky 
Správy Chýnovské jeskyně) a průběžné sledování fauny drobných terestrických savců 
v regionu se zaměřením na šíření bělozubky bělobřiché.

6.4 Vlastní pořádané konference a odborná setkání

6.4.1 Konference Zikmund Lucemburský a město Tábor

Mezinárodní  konference  „Zikmund  Lucemburský  a  město  Tábor.  Královská  moc  a 
městské komunity v pozdně středověké Evropě“ byla již tradičně připravena ve spolu-
práci s Centrem medievistických studií v Praze. 

U příležitosti 580. výročí udělení městských práv Táboru římským císařem a českým 
králem Zikmundem Lucemburským v roce 1437 se chceme zaměřit na vztah mezi 
královskou mocí a městy v Českém království v komparaci s poměry v dalších státech 
střední  Evropy. Zůstávala  královská  města  jen  zásobárnou  ekonomických  a 
vojenských zdrojů pro svého panovníka? Jak a proč usilovala o podíl na politické moci 
a proměňovala se v konkurenty krále v této oblasti. Jaké důsledky měl vztah krále a 
městských komunit pro utváření stavovské společnosti ve střední Evropě? Jak ovliv-
ňovaly proměny královské moci speciálně v Čechách osudy polipanského husitství až 
do habsburské éry? K zamyšlení nad těmito i souvisejícími otázkami by mělo přispět i 
vědecké setkání, jež se konalo ve dnech 2.–3. října 2017. Příspěvky z konference bu-
dou uveřejněny v nejbližším čísle časopisu Husitský Tábor.

Slavnostní večer v rámci konference zahrnoval vystoupení souboru historické hudby 
Ensemble  Matthesius,  Praha,  na  téma  Frankovlámská  a středoevropská  polyfonní 
hudba 15. století. Zároveň byla slavnostně představena publikace Nejstarší městská 
kniha táborská z let 1432-1452 autorů Aleny M. Černé a Františka Šmahela.

V rámci programu konference byly předneseny tyto příspěvky:

 prof. AJD dr hab. Marceli Antoniewicz (Instytut Historii Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie): The  part of margrave Sigismund of Luxemburg in the po-
litical drama of Polisch Kingdom during of "great interregnum" 1382-1384.

 doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D. ( Katedra historie FF, Univerzita Palackého): 
Zikmund Lucemburský očima reprezentace italských měst.

 prof. Balazs Nagy (Central European University, Budapest): Royal Residences 
and Urbanisation in Hungary in the Sigismund Period

 Dr. Martin Štefánik (Historický Ústav SAV, Bratislava): Žigmund a stredoslo-
venské banské mestá

 Mgr. Petr Elbel,  Ph.D. (Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Masa-
rykova univerzita Brno): Měšťané českých katolických měst ve službách Zik-
munda Lucemburského.
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 Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D. (Masarykův ústav a archiv AV ČR Praha): Katoličtí 
exulanti z husitských měst.

 MMag. Alexandra Kaar (Institut für Österreichisches Geschichtsforschung, 
Wien): „Business as usual? Sigismund's trade privileges for the royal towns of 
Bohemia"

 Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno): 
Česká města a měšťané ve světle zástavních listin Zikmunda Lucemburského.

 Janos Incze MA. (Central European University, Budapest): The pledgings of 
Sigismund of Luxemburg in Hungary

 dr. Paweł Nowakowski (Uniwersytet w Krakowie): Władca jako arbiter w 
dyskusjach religijnych – Zygmunt Luksemburski i Jerzy z Podiebradów

 doc. PhDr. Martin Čapský, Ph.D. (Ústav historických věd, Univerzita Pardubice): 
Země bez krále, město bez pána – vzpoura vůči královské moci v pozdně 
středověkých kronikách.

 dr. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Biskupi kra-
kowscy wobec majestatu monarszego w okresie panowania pierwszych Ja-
giellonów

 dr hab. Marcin Starzyński (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego): Kazi-
mierz Jagiellończyk i Kraków: miasto i monarcha

 Dr hab. Beata Mozejko, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański): Polityka króla Kazi-
mierza Jagiellończyka wobec wielkich miast pruskich Gdańska, Elbląga i To-
runia w latach 1454-1492

 dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański): Polityka króla Jana Ol-
brachta wobec miast Szerokiej Wielkopolski

 Mgr. Robert Novotný, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha): Konfesní 
poměry v poddanských městech pohusitských Čech

 PhDr. Martin Musílek, Ph.D. (Centrum medievistických studií Praha): Jak Janek 
Helm do neštěstí přišel.„Obyčejné“ dědictví v „neobyčejné“ době aneb politika, 
moc a bohatství v husitské Praze.

 Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. (Regesta imperii – pobočka Brno, Masarykova 
univerzita Brno): „penes nobilem Vlricum de Rozemberg“ Petr Maksant a další 
rožmberští klienti v síti Zikmundovy strany.

 doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav, Univerzita Hradec Králové): 
Zikmund Lucemburský a Hradec Králové – proměny jednoho mocenského 
vztahu

 Mgr. Jan Boukal (Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze): Město Cheb a král Jiří z Poděbrad. Od nepřátelství ke spojenectví.
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6.4.2 Zasedání Jihočeské etnografické komise

BM dne 19. 10. 2017 hostilo jednání členů Jihočeské etnografické komise – nefor-
málního sdružení jihočeských etnografů členských institucí AMG ČR. Zasedání se ko-
nalo v SD, po vlastním jednání si účastníci za doprovodu RNDr. Daniela Abazida a Mgr. 
Zuzany Čermákové, Ph.D. prohlédli  nově otevřenou expozici Život na Blatech a Ko-
zácku  i  další  prostory  BM.  Organizátorkami  akce  byly  PhDr.  Alexandra  Zvonařová 
(předsedkyně komise, Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec) a Mgr. Zuzana 
Čermáková, Ph.D. 

6.5 Účast pracovníků muzea na vědeckých konferencích a semi-
nářích

6.5.1 Příspěvky na konferencích

Odborní  pracovníci HM se aktivně zúčastnili  konferencí,  seminářů a odborných ko-
lokvií s těmito příspěvky resp. referáty:

Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

 František Svobodný – kresebná dokumentace venkovského stavitelství na Boši-
lecku (Kresebná, fotografická a plánová dokumentace venkovského stavitelství 
v muzejních sbírkách a v archivních fondech – konference pořádaná Komisí pro 
lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, Ústavem 
evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a Muzeem 
regionu Boskovicka, p. o.; Boskovice 10. – 11. 5. 2017)

Mgr. Petr Šťovíček

 Učitel Karel Lustig (1856–1924) (Učitelé a jejich podíl na kulturním životě regi-
onu – seminář pořádaný Městským muzeem a knihovnou Čáslav; Čáslav 11. 4. 
2017)

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

 „Ztráty a nálezy“ v pomocných vědách historických; konference uspořádaná 
gymnáziem Mikulov za spoluúčasti MZM Brno a FF MU Brno, Mikulov 15. října 
2017, název příspěvku: Jan Hus a husitství v obrazových pramenech od 
středověku po moderní dobu

Mgr. Jitka Vandrovcová

 Udržitelný rozvoj VIII. – Evropa v reformním čase, sekce VII Česká a slovenská 
města v sametové/něžné revoluci v rámci řešení grantového projektu Průběh 
tzv. Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní 
perspektivě, podpořené Grantovou agenturou České republiky; České Budějovi-
ce, 31. 3. 2017, název příspěvku: Města na Táborsku po sametové revoluci
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 Československo v letech 1972–1977  – konference pořádaná Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů ve spolupráci s Jihočeským muzeem a Státním 
okresním archivem České Budějovice; České Budějovice 17. – 18. 5. 2017

Mgr. Lenka Vandrovcová

 Léta do pole okovaná 1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci, Praha 
19. –21. 9. 2017

6.5.2 Auskultativní účast na konferencích a odborných seminářích

Odborní pracovníci HM se účastní konferencí, seminářů a odborných kolokvií zamě-
řených na problematiku jejich oborového výzkumu či muzejnictví auskultativně v rámci 
žádoucího prohlubování kvalifikace a rozšiřování vědomostí:

RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

 Zasedání Jihočeské etnografické komise – jednání spolupořádané BM; 
Soběslav, 19. 10. 2017

RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Monika Vlasáková

 Knižní kultura 19. století – konference pořádaná Muzeem Jindřichohradecka u 
příležitosti 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny; Jindřichův Hradec, 19. – 
21. 9. 2017

RNDr. Daniel Abazid

 Botanické dni 2017 – odborný seminář, který pořádalo Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ve spolupráci se Správou 
národného parku Nízke Tatry a Botanickou komisí AMG ČR; Svarín (Slovensko), 
5. 6. – 9. 6. 2017 (exkurze do národního parku Nízké Tatry, přednášky, plenární 
zasedání Botanické komise AMG ČR)

 Podzimní určovací seminář Botanické komise AMG ČR pořádaný touto komisí a 
Botanickým oddělením Moravského zemského muzea v Brně; Brno, 17. 10. – 
18. 10. 2017 (určovací seminář věnovaný rodu Bromus – sveřep, přednáška o 
využití GIS v botanice, informace o vývoji databázového programu Demus)

Mgr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

 Jednání Hlavního výboru České národopisné společnosti; Znojmo 21. 3. 2017, 
Brno 23. 5. 2017, Znojmo 19. 9. 2017 a Rožnov pod Radhoštěm 8. 12. 2017

 Dějiny staveb 2017 – 18. mezinárodní konference pořádaná Klubem Augusta 
Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebně historický průzkum, Ná-
rodním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Plzni a Zá-
padočeským muzeem v Plzni; Plasy, 23. 3. – 26. 3. 2017 

 Kresebná, fotografická a plánová dokumentace venkovského stavitelství v mu-
zejních sbírkách a v archivních fondech – konference pořádaná Komisí pro li-
dové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, Ústavem 
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evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a Muzeem 
regionu Boskovicka, p. o.; Boskovice 10. – 11. 5. 2017

  „V pohybu“. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie – konference a 
valné shromáždění České národopisné společnosti, z. s. pořádaná ve spoluprá-
ci s Etnologickým ústavem AV ČR, Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Kated-
rou psychologie Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity; 
Znojmo 19. – 21. 9. 2017

Mgr. Petr Šťovíček 

 Učitelé a jejich podíl na kulturním životě regionu – seminář pořádaný Městským 
muzeem a knihovnou Čáslav; Čáslav 11. 4. 2017

 Jednání Komise muzejních historiků AMG ČR pořádané touto komisí ve spolu-
práci s Muzeem Policie ČR; Praha, 12. 4. 2017

 Jednání Komise muzejních historiků AMG ČR pořádané touto komisí ve spolu-
práci s Leteckým muzeem Metoděje Vlacha; Mladá Boleslav, 25. 10. 2017

Kateřina Nimrichtrová

 Muzeum a škola, konference pořádaná Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
s podtitulem Křižovatky muzejní pedagogiky, Zlín 20. – 21. 3. 2017

 Muzeum škole – škola muzeu?, setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi 
muzeem a školou komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace 
muzeí a galerií Čr, z. s., Praha, 25. 9. 2017

Kateřina  Nimrichtrová,  Mgr.  Jitka  Vandrovcová,  Mgr.  Lenka  Vandrovcová, 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

 Muzeum pro návštěvníky II. tradiční i nové formy komunikace a prezentace – 
seminář pořádaný Národním muzeem a Centrem pro prezentaci kulturního dě-
dictví; Praha 11. 4. 2017

Mgr. Jitka Vandrovcová, Mgr. Lenka Vandrovcová, PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

 Digitální fotografie jako sbírkový předmět – pracovní jednání pořádané Jihočes-
kým muzeem a Národním technickým muzeem; České Budějovice 8. 6. 2017

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Mgr. Petr Šťovíček, Mgr. Jitka Vandrovcová, Mgr. Lenka 
Vandrovcová, PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Žalud, PhD.

 Zikmund Lucemburký a město Tábor. Královská moc a městské komunity 
v pozdně středověké Evropě; Tábor 2. – 3. 10. 2017

Mgr. Petr Šťovíček, Mgr. Jitka Vandrovcová, Mgr. Lenka Vandrovcová, PhDr. Zdeněk 
Vybíral, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Žalud, PhD.

 11. sjezd českých historiků – Profesní setkání historiček a historiků České 
republiky; Olomouc 13. – 15. 9. 2017

Mgr. Jitka Vandrovcová, Mgr. Lenka Vandrovcová

 Digitalizace v paměťových institucích 2017, konference pořádaná Státním ob-
lastním archivem v Třeboni; Třeboň 18. – 20. 9. 2017
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6.6 Spolková činnost, účast v komisích a odborných grémiích

RNDr.  Daniel  Abazid je členem České botanické společnosti  a její  jihočeské a vý-
chodočeské pobočky. Současně je členem Botanické komise AMG ČR. Je též předse-
dou Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost HM a členem Poradního sboru pro 
sbírkotvornou činnost Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v oboru přírodních 
věd.

Mgr. Zuzana Čermáková je členkou Hlavního výboru České národopisné společnosti, 
členkou  Komise  pro  lidové  stavitelství,  sídla  a  bydlení  při  České  národopisné 
společnosti a Společnosti pro obnovu vesnice a malého města. Současně je členkou 
Etnografické komise AMG ČR.

Mgr. Petr Šťovíček je místopředsedou spolku Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a oko-
lí. Současně je členem Komise muzejních historiků AMG ČR.

Mgr. Monika Vlasáková je členkou Knihovnické komise AMG ČR.

RNDr. Petr Zbytovský je členem České společnosti na ochranu netopýrů a České zoo-
logické společnosti.

Martin Kovář je členem Komise konzervátorů – restaurátorů AMG ČR.

PhDr. Miloš Drda, CSc. je členem vědecké rady recenzovaného časopisu Husitský Tá-
bor.

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. – vedoucí archeolog v HM v Jihočeské archeologické 
komisi (ve funkci předsedy); 1x měsíčně řízení zasedání, agenda, konzultační a komi-
sionální výjezdy na probíhající výzkumy v ČR

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. je členem redakční rady recenzovaného časopisu Husitský 
Tábor. Zastupuje Husitské muzeum v Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala v Tá-
boře a při  jednáních výboru Společnosti  Husova muzea v Praze.  Je členem výboru 
Společnosti  pro zachování husitských památek v Táboře a členem výboru (jednate-
lem) spolku Hadasa (zaměřeného na prezentaci židovské kultury a historie včetně při-
pomínek holocaustu). Je členem komise cestovního ruchu a partnerské spolupráce 
rady města Tábora.

PhDr.  Zdeněk Vybíral,  Ph.D. je členem výboru Společnosti  Husova muzea v Praze. 
Společnost je vlastníkem Husova domu v Kostnici (SRN), kde v úzké spolupráci s HM 
spravuje expozici věnovanou životu a dílu Jana Husa.

6.7 Další vzdělávání muzejních pracovníků

6.7.1 Škola muzejní propedeutiky

 V září 2017 Mgr. Jitka Vandrovcová a Mgr. Lenka Vandrovcová ukončily Nástav-
bový kurs Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví Asociace muzeí a 
galerií absolventskou prací, Jitka Vandrovcová, Libreto výstavy Táborský pivovar 
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v proudu času, a Lenka Vandrovcová, Libreto výstavy Sto let od Zborova aneb 
na frontě a v zázemí. 

Andrea Oudysová

 základní kurz muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií, akad. rok 
2016/2017

Mgr. Ludmila Mikulová

 základní kurz muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií, akad. rok 
2017/2018

6.7.2 Výsledky uplatněné v RIV

Husitské muzeum v Táboře uplatnilo za rok 2017 výsledky výzkumu v Rejstříku infor-
mací o výsledcích (RIV)18 v rámci Informačního systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (IS VaV). Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucio-
nální podpory z veřejných prostředků. HM předávalo výsledky prostřednictvím Odboru 
výzkumu a vývoje MK ČR. V současné době se výsledky předávají prostřednictvím spe-
cializovaného on-line portálu.19 Uplatněno bylo 5 výsledků:

1 výsledek typu B (odborná kniha):

 KALIVODA, Jan – SMRČKA, Jakub – ZILYNSKÁ, Blanka: Schwan, Gans und Ki-
rche. Martin Luther und Jan Hus im geistlichen Vermächtnis Europas / Labuť, 
husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy / Swan, Go-
ose and the Church. Martin Luther and Jan Hus in Spiritual Legacy of Europe.  
[Doprovodná publikace stejnojmenné panelové výstavy.] Husitské muzeum 
v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-37-920

3 výsledky typu J (článek v odborném periodiku):

 DRDA, Miloš: Středověká cisterna z Tábora Žižkova náměstí čp. 7 (II. Kachle, 
sklo, dřevo, usně). [Medieval Tank from Tábor, Žižka Square no. 7 (II. Tile, 
Glass, Wood, Leather).] In: Husitský Tábor 21 (2017), s. 78-116. ISSN: 0231-
608021

 DRDA, Miloš – ZBYTOVSKÝ, Petr, Rozbor osteologického materiálu z cisterny čp. 
7 v Táboře.  [název výsledku anglicky: Analysis of osteological material from a 
tank in House no. 7]. In: Husitský Tábor 21 (2017), str. 117–141. ISSN: 0231-
608022

 OPRAVIL, Emanuel – ABAZID, Daniel: Rozbor archeobotanického materiálu 
z cisterny čp. 7 v Táboře. [Analysis of archaeobotanical material from a tank in 

18 Viz https://www.rvvi.cz/riv

19 Viz https://www.vyzkum.cz/

20 Identifikační kód: RIV/00072486:_____/17:N0000001

21 Identifikační kód: RIV/00072486:_____/17:N0000002

22 Identifikační kód: RIV/00072486:_____/17:N0000003
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Tábor, House no. 7]. In: Husitský Tábor 21 (2017), str. 142–154. ISSN: 0231-
608023

1 výsledek typu D (sborník z konference): 

 VYBÍRAL Zdeněk: Historické tváře Jana Husa. In: KOVÁCS Eszter – MÉSZÁROS 
Andor: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi müvelödésben, 
Esztergom – Budapest, 2017, s. 159-171. ISBN 978-963-89709-3-024

23 Identifikační kód: RIV/00072486:_____/17:N0000004

24 Identifikační kód: RIV/00072486:_____/17:N0000005

63



7 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

7.1 Ediční činnost

Husitské muzeum v tomto roce vydalo řádné 21. číslo recenzovaného odborného ča-
sopisu Husitský Tábor. Číslo obsahuje příspěvky věnované především osobnosti a dílu 
Jeronýma Pražského a také příspěvky z pozdně středověké archeologie se zaměřením 
na Táborský region.

Mgr. Lenka Zajícová autorsky spolupracovala na vydání výstavního katalogu Štajnochr 
V. et Zajícová L., Josef Štainochr (1899–2003), Tábor 2017. Dále byla autorkou ka-
talogu Zajícová L., Bohuslav Lamač (1921–2001), Tábor 2017. Oba výstavní katalogy 
zároveň připravovala k tisku jako editorka a redaktorka.

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. autorsky spolupracoval a k vydání připravil trojjazyčnou pub-
likaci doprovázející stejnojmennou putovní výstavu Labuť, husa a církev ve spolupráci 
s autory PhDr. Blankou Zilynskou, Ph.D. a PhDr. Janem Kalivodou. Na redakci a pře-
kladu do německého jazyka spolupracovala PhDr. Libuše Rösch, CSc., překlad do ang-
ličtiny vytvořila Mgr. Eva Vybíralová. Publikace v kapesním formátu byla výtvarně zpra-
cována Gustavem Fifkou z grafického studia Viva Design a navázala výtvarně na před-
chozí svazek HIERONYMUS PRAGENSIS z roku 2016.25

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. redakčně zpracoval Ročenku Husitského muzea za rok 
2017 s autorskou účastí pracovníků HM D. Abazida, R. Krajíce, J. Smrčky, P. Šťovíčka,  
J. Vandrovcové, L. Vandrovcové, dalšími externími autory byli A. Christ, L. Opekarová, a 
M. Somr. První část ročenky zaujímá Výroční zpráva HM za rok 2016.

BM  v roce  2017  pokračovalo  ve  vydávání  ediční  řady  Katalogy  Blatského  muzea 
v Soběslavi a Veselí n. L., započaté v předešlém roce a zaměřené na tvorbu regio-
nálních výtvarných umělců. Redaktorem edice i jednotlivých svazků je RNDr. Daniel 
Abazid, graficky je připravuje Vlastimil Slabý, který společně se Zdeňkem Prchlíkem 
pořizuje také fotografie vystavených děl. Vydány byly dva svazky, a to jako doprovodné 
publikace k výstavám v BM. Svazek 3 nazvaný Jiří Stejskal (1932–2015) textem opat-
řil syn umělce, PhDr. PaedDr. Aleš Stejskal, Dr., Ph.D., text svazku 4 Antonín F. Hanzal 
(1947) připravil Mgr. Petr Šťovíček. Vydání svazku 3 finančně podpořila města Lomni-
ce nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí, vydání svazku 4 město Soběslav.

7.1.1 Citace muzeem vydaných publikací v roce 2017

 ABAZID, Daniel et al.: Ročenka Husitského muzea v Táboře 2017. Husitské mu-
zeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-43-0

 KALIVODA, Jan – SMRČKA, Jakub – ZILYNSKÁ, Blanka: Schwan, Gans und Ki-
rche. Martin Luther und Jan Hus im geistlichen Vermächtnis Europas / Labuť, 

25 RÖSCH, Libuše – SMRČKA, Jakub: Hieronymus Pragensis. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 
2016. ISBN 978-80-87516-30-0
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husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy / Swan, Go-
ose and the Church. Martin Luther and Jan Hus in Spiritual Legacy of Europe.  
[Doprovodná publikace stejnojmenné panelové výstavy.] Husitské muzeum 
v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-37-9

 MATYÁŠ, Bohuslav – SMRČKA, Jakub (eds.): Bohumil Smrčka (1943–1997). 
Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-32-4

 NOVOTNÝ, Jára: O lidech. Red. Jakub Smrčka. Husitské muzeum v Táboře, Tá-
bor 2017. ISBN 978-80-87516-33-1

 STEJSKAL, Aleš: Jiří Stejskal (1932–2015): k výstavě konané v Blatském mu-
zeu v Soběslavi 3. 6. – 30. 7. 2017. Katalogy Blatského muzea v Soběslavi a 
Veselí n. L.; svazek 3. Red. Daniel Abazid. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 
2017. ISBN 978-80-87516-35-5

 ŠTAJNOCHR, Vítězslav – ZAJÍCOVÁ, Lenka: Josef Štainochr (1899–2003). [Ka-
talog výstavy.] Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-
39-3

 ŠŤOVÍČEK, Petr: Antonín F. Hanzal (1947): k výstavě konané v Blatském muzeu 
ve Veselí nad Lužnicí 2. 8. – 30. 9. 2017. Katalogy Blatského muzea 
v Soběslavi a Veselí n. L.; svazek 4. Red. Daniel Abazid. Husitské muzeum v Tá-
boře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-36-2

 VANDROVCOVÁ, Lenka: Sto let od Zborova aneb na frontě a v zázemí. [Do-
provodná publikace stejnojmenné výstavy.] Husitské muzeum v Táboře, Tábor 
2017. ISBN 978-80-87516-34-8

 VYBÍRAL, Zdeněk: Husitský Tábor: časopis Husitského muzea v Táboře. vedoucí 
redaktor Zdeněk Vybíral. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. Sv. 21 219 s. 
ISBN 978-80-87516-40-9 ISSN 0231-6080

 ZAJÍCOVÁ, Lenka: Bohuslav Lamač (1921–2001). [Katalog výstavy.] Husitské 
muzeum v Táboře, Tábor 2017

7.2 Publikační činnost

7.2.1 Odborné a populárně naučné publikace

 ABAZID, Daniel – VLASÁKOVÁ, Monika: Konference Knižní kultura 19. století v 
Muzeu Jindřichohradecka. In: Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a 
Třeboňska, Jindřichův Hradec, 29, 2017, s. 223–226.

 ČERMÁKOVÁ, Zuzana: Konference v nově otevřeném muzeu v přírodě Park Ro-
chus (Uherské Hradiště). In: Národopisný věstník, Praha, 34 (76), 2017, Suple-
mentum (Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení), s. 52–53.

 ČERMÁKOVÁ, Zuzana: Otevření stálé expozice Život na Blatech a Kozácku 
v Blatském muzeu v Soběslavi. In: Národopisný věstník, Praha, 34 (76), 2017, 
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Suplementum (Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení), s. 54–
55.

 ČERMÁKOVÁ, Zuzana: V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etno-
logie – konference České národopisné společnosti ve Znojmě 19. – 21. září 
2017. In: Národopisný věstník, Praha, 34 (76), 2017, s. 146–148.

 SMRČKA, Jakub – ABAZID, Daniel et al.: Výroční zpráva za rok 2016. In: Ro-
čenka Husitského muzea v Táboře, Tábor 2017, s. 5–67.

 ŠŤOVÍČEK, Petr: Soběslav v kronikách Václava Březana. In: Ročenka Husitské-
ho muzea v Táboře, Tábor 2017, s. 115–123.

 VANDROVCOVÁ Jitka – VANDROVCOVÁ, Lenka: Pomníky obětí I. a II. světové 
války na Táborsku. sborník z mezinárodní konference Národy, města, lidé, trau-
mata, Praha 2016? (v tisku)

 VANDROVCOVÁ, Jitka: Tábor – město a okres, in: VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a 
kol.: Sametová revolice v jižních Čechách I. Jihočeská města a okresy v přelo-
mových letech 1989/1990. Aleš Čeněk, Plzeň 2017, s. 231–289. ISBN 978-
80-7380-669-9

 VANDROVCOVÁ, Lenka: Sto let od Zborova aneb na frontě a v zázemí. Katalog 
výstavy. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017.

 ŠTAJNOCHR, Vítězslav – ZAJÍCOVÁ, Lenka: Josef Štainochr (1899–2003). Ka-
talog výstavy. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-39-
3

 ZAJÍCOVÁ, Lenka: Bohuslav Lamač (1921–2001). Katalog výstavy. Husitské 
muzeum v Táboře, Tábor 2017

 VYBÍRAL, Zdeněk: Historické tváře Jana Husa. In: Husz János és a huszitizmus 
hatása a magyarországi müvelödésben, Esztergom – Budapest, 2017, s. 159-
171. (příspěvek v zahraničním konferenčním sborníku o Janu Husovi)

 VYBÍRAL, Zdeněk: Uherská vojenská hranice v 16. století jako mentální katego-
rie. Pojem geografický – kulturní – vojenský? Studia comeniana et historica 
XLVII/97-98, 2017, s. 327-348. (studie v domácím recenzovaném časopise)

7.2.2 Články o HM v tisku a dalších médiích

V Novinách táborské radnice je uveřejňována rubrika Kalendárium, jejíž obsah zpra-
covávají  kurátorky  HM J.  a  L.  Vandrovcovy.  Nadto  byly  do  září  2016 uveřejňovány 
články  v  pravidelné  rubrice  historické  publicistiky,  kterou  vedení  města  svým roz-
hodnutím zrušilo. HM následně navázalo následně spolupráci s týdeníkem Táborsko, 
kde jsou publikovány v cca třítýdenním intervalu větší historicko-publicistické články 
zpracované kurátory HO.

Na stránkách soběslavského a veselského regionálního tisku (Soběslavská hláska a 
Veselsko) má BM pravidelnou rubriku, v jejímž záhlaví je název BM a jeho logo. V roce 
2017 v těchto novinách vyšlo 22 článků věnovaných programu BM. Jejich autory byli 
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RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček. Níže jsou pak uvedeny další články o akcích 
HM.

Články, jejichž autory jsou pracovníci muzea (řazeny chronologicky):

 VANDROVCOVÁ J. – VANDROVCOVÁ L.: Kalendárium. Seriál. In: Noviny táborské 
radnice I–XII/2017, s. 8.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: Nový rok v muzeu. Dějiny blatského kroje. 
Z gauče na Island. [úvodník a lednový program BM] – Soběslavská hláska, 
Soběslav, 26/1, 2017, s. 9 et Veselsko, Veselí n. L., 26/1, 2017, s. 9.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: „Staré i nové zvěsti“ o spolcích i porodnictví. 
„Od Tábora...“ na Madeiru – smaragdový ostrov. Kurz paličkování a šité krajky. 
[únorový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/2, 2017, s. 12 et 
Veselsko, Veselí n. L., 26/2, 2017, s. 19.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: „Od Tábora...“ na Mauricius – ostrov blbouna 
nejapného. „Staré i nové zvěsti“ o soběslavské Hlásce. Kurz paličkování a šité 
krajky. [březnový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/3, 2017, s. 
12 et Veselsko, Veselí n. L., 26/3, 2017, s. 11.

 ABAZID, Daniel: „Od Tábora...“ do Vietnamu. „Staré i nové zvěsti“ o folklorních 
tradicích. Blatský kraj v písních Karla Weise. Světadíly z keramiky. Brány muzeí 
se otevírají. [dubnový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/4, 
2017, s. 10 et Veselsko, Veselí n. L., 26/4, 2017, s. 17.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: Brány muzeí otevřeny! Světadíly z keramiky. 
Odkrývání. Přírodou krok za krokem. Za historií pěšky i na kole. [květnový 
program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/5, 2017, s. 10 et Veselsko, 
Veselí n. L., 26/5, 2017, s. 11. 

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: Představujeme umělce regionu. Zdeněk Ši-
mek (1927–1970). Jiří Stejskal (1932–2015). Výstava a workshop DDM Veselí 
n. L. Na kole k židovským hřbitovům. Národopisná noc v muzeu s otevřením 
Smrčkova domu. [červnový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 
26/6, 2017, s. 12 et Veselsko, Veselí n. L., 26/6, 2017, s. 14.

 ABAZID, Daniel: Smrčkův dům otevřen! Petr Mareš – Táborsko. Jiří Stejskal 
(1932–2015). Zdeněk Šimek (1927–1970). [červencový program BM] – 
Soběslavská hláska, Soběslav, 26/7, 2017, s. 11.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: Smrčkův dům otevřen. Petr Mareš – Tá-
borsko. Jiří Stejskal (1932–2015). Zdeněk Šimek (1927–1970) – výstava s ko-
mentovanými prohlídkami. Antonín F. Hanzal „70“. [červencový a srpnový 
program BM] – Veselsko, Veselí n. L., 26/7–8, 2017, s. 15.

 ABAZID, Daniel: Smrčkův dům otevřen! Petr Mareš – Táborsko. Hradní zříceniny 
jižních Čech. Antonín F. Hanzal „70“. [srpnový program BM a ohlédnutí za mu-
zejní nocí  s fotodokumentací] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/8, 2017, s. 
8–9.
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 ABAZID, Daniel: Petr Mareš – Táborsko. Hradní zříceniny jižních Čech. Antonín 
F. Hanzal „70“. [zářijový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/9, 
2017, s. 12.

 ABAZID, Daniel: Kurz paličkované krajky. Za vodními díly Veselí n. L. a Mezimos-
tí. „Od Tábora...“ až do Antarktidy a na konec světa. Dvě osobnosti ve „Starých i 
nových zvěstech“: Švejk – mýty a skutečnost. Doktorka z domu Trubačů. Pří-
rodou krok za krokem. [říjnový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 
26/10, 2017, s. 8 et Veselsko, Veselí n. L., 26/10, 2017, s. 11.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: Kurz paličkované krajky. „Od Tábora...“ do ná-
rodních parků USA. „Staré i nové zvěsti“ připomenou Paměť národa. Šumava 
Karla Klostermanna i Járy Cimrmana. Pomozte nám vytvořit výstavu! [listopa-
dový program BM] – Soběslavská hláska, Soběslav, 26/11, 2017, s. 14 et Ve-
selsko, Veselí n. L., 26/11, 2017, s. 13.

 ABAZID, Daniel – ŠŤOVÍČEK, Petr: Vánoce ve Smrčkově domě ve znamení ikon 
a lidových tradic. „Od Tábora...“ dokola kilem! aneb Škoda 100 na cestách. Iko-
ny – okna do nebe ve „Starých i nových zvěstech“. Vánoční koncert. Pomozte 
nám vytvořit výstavy roku 2018! [prosincový program BM] – Soběslavská hlás-
ka, Soběslav, 26/12, 2017, s. 13 et Veselsko, Veselí n. L., 26/12, 2017, s. 15.

 VLASÁKOVÁ, Monika: 7 příspěvků do rozhlasového pořadu Českého rozhlasu 
České Budějovice O knihách s knihovnicí (prezentované publikace: Táborský 
sochař Jan Vítězslav Dušek, Design v českých zemích 1900-2000, Jindřicho-
hradecký uličník, František Peterka, Paříž pro pokročilé, O lidech, Nebeklíče od 
Landfrasů, Deniky Ondřeje Sekory).

Ostatní publicistika a zpravodajství:

▪ -kol-: Za selfie do muzea. Muzejníci nejsou žádní suchaři. – Táborský deník, 10. 1. 2017, str. 
01, str. 02

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Husitské muzeum představí mistra Stanislava ze Znojma. – Táborsko, 
11. 1. 2017, str. 12

▪ [Libuše Kolářová]: Pamětníci zavzpomínají na Bohumila Smrčku. – Táborsko, 18. 1. 2017

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Husitské muzeum připomíná výtvarníka Bohumila Smrčku. – Tá-
borsko, 25. 1. 2017, str. 08

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Husitské muzeum je znovuotevřené i v neděli. – Táborsko, 1. 2. 2017, 
str. 12

▪ -luv-[Lucie Váchová]: Dějiny Tábora pohledem archeologa. – Táborsko, 8. 3. 2017, str. 12

▪ -din-: Archeolog promluví o historii. – Táborský deník, 9. 3. 2017, str. 01

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Snímky z camery obscury představí Pavel Talich v muzeu. Táborsko, 8. 
3. 2017, str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Museum připravilo besedu o armádních vrtulnících. – Táborsko, 15. 
3. 2017, str. 10

▪ -luv-[Lucie Váchová]: Fotograf Pavel Talich oslaví jubileum velkou výstavou v muzeu. – Tá-
borsko 15. 3. 2017
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▪ [Lucie Váchová]: Fotograf Pavel talich slaví jubileum velkou výstavou v táborském muzeu. - 
http://www.jcted.cz/, 17. 3. 2017

▪ [Jiří Dintar]: Sobotníci vyrazili po stopách táborské vody. – Táborský deník, 20. 3. 2017, str. 
02

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Obrazy historie v Husitském muzeu. – Táborsko, 29. 3. 2017, str. 10

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Husitské muzeum připravilo velkou výstavu Pavla Talicha. – Táborsko, 
5. 4. 2017, str. 11

▪ [Míla Stehlíková]: Sobotníci a voda na Táboře – třetí díl. – Táborsko, 12. 4. 2017, str. 23

▪ [Lenka Vandrovcová]: Jak se žilo během velké války na Táborsku. – Táborsko, 19. 4. 2017, 
str. 05

▪ -ts-: Sobotní vycházka za ptačím zpěvem. – Táborsko, 19. 4. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Děti se mohou zapojit do soutěže s Husitským muzeem. – Táborsko, 
26. 4. 2017, str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Rožmberský dům nabídne keramické práce. – Táborsko, 26. 4. 2017, 
str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Jak Jihočech cestuje po Číně? – Táborsko, 26. 4. 2017, str. 11

▪ [Petra Říhová]: Nové kulturní akce – Vesmírný den na náměstí TGM a Táborská muzejní 
noc. – Noviny Táborské radnice, 5/2017, str. 01

▪ [Libuše Kolářová]: Po stopách fotografie z rodinného archivu. – Táborsko, 3. 5. 2017

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Mezinárodní den muzeí na téma člověk a příroda. – Táborsko, 3. 5. 
2017, str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Muzejní noc v Táboře i Bechyni. – Táborsko, 10. 5. 2017, str. 11

▪ [Kateřina Nimrichtrová]: Mučení, sladkosti, hudba i hledání drahokamů. Muzea a galerie 
ožijí nejen v noci. - https://www.kulturne.com/, 17. 5. 2017

▪ -i, dap-: Sto let od Zborova aneb na frontě a v zázemí. Výstava vtáhne lidi do války. - 
https://www.kulturne.com/, 23. 5. 2017

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Bitvu u Zborova připomene výstava v Husitském muzeu. – Táborsko, 
24. 5. 2017, str. 10

▪ -lk-: Ještě jednou po stopách chicagského starosty v Táboře. – Táborsko, 24. 5. 2017, str. 
06

▪ -luv- [Lucie Váchová]: V táborském muzeu se hledaly rutily a granáty. – Táborsko, 31. 5. 
2017, str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Regionální umělci v Blatském muzeu. – Táborsko, 31. 5. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Zrestaurování sochy Vzdor. – Táborsko, 31. 5. 2017, str. 03

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Táborský triptych začíná. – Táborsko, 14. 6. 2017, str. 10

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Smrčkův dům se po třech letech otevře veřejnosti. – Táborsko, 21. 6. 
2017, str. 10

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Slavnostní odhalení sochy Vzdor. – Táborsko, 21. 6. 2017, str. 12

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Pietní akt. – Táborsko, 28. 6. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: U hrobu Josefa Němce stojí opravená socha. – Táborsko, 28. 6. 2017, 
str. 22

▪ [Alena Šatrová]: Na křtu knihy Járy Novotného nechyběla ani jeho dlouhovlasá múza. – Tá-
borský deník, 21. 7. 2017
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▪ -luv- [Lucie Váchová]: Nově otevřený Smrčkův dům zve na stálé expozice i sezóní výstavu fo-
tografií Táborska. – Táborsko, 26. 7. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Jára Novotný: Vše je o lidech. Buď jsou slušní, nebo ne. – Táborsko, 
26. 7. 2017, str. 05

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Rožmberský dům v Soběslavi zahajuje další výstavu. – Táborsko, 26. 
7. 2017, str. 07

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Veselský Weisův dům představí obrazy Antonína F. Hanzala. – Tá-
borsko, 26. 7. 2017, str. 10

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Divadlo v zahradě míří na rajský dvůr. – Táborsko 26. 7. 2017, str. 11

▪ -zprav-: Kde jsou jihočeské kryty? – Táborský deník, 28. 7. 2017, str. 01

▪ -zprav-: Kam se ukrýt? Do kina, škol nebo fabrik. – Táborský deník, 28. 7. 2017, str. 02

▪ [Jiří Dintar]: Benešova vila vítá návštěvníky. – Táborský deník, 28. 7. 2017, str. 14

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Výstavu drahokamů muzeum prodloužilo. – Táborsko, 9. 8. 2017, str. 
11

▪ [Alena Šatrová]: Husitské muzeum přispělo do sbírky. – Táborský deník, 20. 8. 2017

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Klavírní recitál v Husitském muzeu. – Táborsko, 23. 8. 2017, str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Noční prohlídka hradu Kotnov. – Táborsko, 23. 8. 2017, str. 12

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Letní koncert v muzeu. – Táborsko, 30. 8. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Kostýmovaná prohlídka. – Táborsko, 30. 8. 2017, str. 04

▪ [Libuše Kolářová]: Proč se ruší expozice Táborský poklad v areálu Kotnova? – Táborsko, 30. 
8. 2017, str. 05

▪ [Martina Suchá]: Dvacátá šestá Táborská setkání. – Noviny táborské radnice, 9/2017, str. 
01

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Barevné vzpomínání na Emila Růžičku. – Táborsko, 6. 9. 2017, str. 12

▪ [Libuše Kolářová]: Táborská setkání: Slabší návštěvnost a polemiky o oslavě císaře Zikmun-
da. – Táborsko, 20. 9. 2017, str. 01, pokr. str. 02

▪ -lk/luv- [Libuše Kolářová, Lucie Váchová]: Historici budou diskutovat o císaři Zikmundovi. Ve-
řejnost má dveře dokořán. – Táborsko, 27. 9. 2017, str. 02

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Husitské muzeum představí nejstarší městskou knihu. – Táborsko, 27. 
9. 2017, str. 11

▪ [Ing. Jan Setunský]: Dozvědět se víc o císaři Zikmundovi znamená vědět víc o historii města 
i kraje. – Táborsko, 4. 10. 2017, str. 08, pokr. str. 09

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Loučení s Táborským pokladem i expozicí Život ve středověku. – 4. 10. 
2017, str. 10

▪ [Milada Stehlíková]: Zářijoví sobotníci si připomněli starostu Václava Soumara.  – Táborsko,  
4. 10. 2017, str. 23

▪ [Libuše Kolářová]: Historici probrali v Táboře císaře Zikmunda a vztah králů k městům. Tá-
borsko, 11. 10. 2017, str. 05, pokr. str. 06

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Doktorka z domu Trubačů. – Táborsko, 25. 10. 2017, str. 07

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Den republiky se bude slavit ve střelnici. – Táborsko, 25. 10. 2017, 
str. 10

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Výstava s přednáškou o Martinu Lutherovi. – Táborsko, 25. 10. 2017, 
str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy. – Táborsko, 1. 
11. 2017, str. 11
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▪ -luv- [Lucie Váchová]: o Reformaci a hudbě. – Táborsko, 1. 11. 2017, str. 12

▪ [Eva Výborná]: Národní muzeum vydalo certifikát pravosti pro kroj z jihočeských Blat. – Tá-
borsko, 8. 11. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: V Sezimově Ústí ocenili vítěze soutěže o Cenu Edvarda Beneše. – Tá-
borsko, 8. 11. 2017, str. 06

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Muzeum ukáže život lidí s mentálním postižením. – Táborsko, 8. 11. 
2017, str. 10

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Beseda o národních parcích v USA. – Táborsko, 8. 11. 2017, str. 11

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Moje vzpomínky pro vás. – Táborsko, 15. 11. 2017, str. 04

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Přednáška o Zikmundu Lucemburském. – Táborsko, 15. 11. 2017, 
str. 12

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Ve Staré radnici se potká abstrakce s realismem. – Táborsko, 22. 11. 
2017, str. 10

▪ [Kateřina Nimrichtrová]: Abstrakce a realismus se potkají v galeriích Staré radnice. - 
https://www.kulturne.com/, 23. 11. 2017

▪ [Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.]:  Hrrr… na ně aneb Neporazitelní husité. - 
http://npmk.cz/, 7. 12. 2017

▪ [Filip Černý, Andrea Zahradníková]:  V Táborském podzemí našli v detektivce brutálně za-
vražděného, ve skutečnosti se tu asi také mučilo. - https://budejovice.rozhlas.cz/, O kni-
hách s knihovnicí, 7. 12. 2017

▪ -luv- [Lucie Váchová]: Smrčkův dům v Soběslavi vystavuje pravoslavné ikony a vánoční blat-
skou světnici. – Táborsko, 13. 12. 2017

▪ [Pavel Stolina]: Zuzana Lapčíková v Husitském muzeu nadchla. – Táborsko, 13. 12. 2017, 
str. 11

▪ [David Peltán]: Vánoční koledy do netradičního najazzlého hávu oblékla Zuzana Lapčíková 
s kapelou. - https://www.kulturne.com/, 19. 12. 2017
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8 KNIHOVNY A ODBORNÉ SLUŽBY VEŘEJNOSTI

Husitské muzeum v Táboře spravuje dvě knihovny – v Táboře a ve své pobočce v Blat-
ském muzeu v Soběslavi a Veselí n. L. Obě knihovny poskytují komplexní knihovnické 
služby pracovníkům Husitského muzea i badatelům, spravují fondy odborné literatury 
a fond starých tisků. Knihovny jsou sloučeny do jednoho referátu Knihovny Husitského 
muzea pod vedením Mgr. Moniky Vlasákové. referát je začleněn do oddělení Úsek ře-
ditele HM.

Pro účel katalogizace je používán knihovnický program Tritius vyvíjený firmou Lanius, 
s. r. o., který je moderním nástupcem původního programu Clavius. Tritius pracuje ve 
webovém rozhraní a jeho součástí je i on-line katalog, takže badatelé mohou vyhle-
dávat ve zkatalogizovaných fondech knihoven.

https://muzeum.tritius.cz/Katalog/library/hmtabor/

https://muzeum.tritius.cz/Katalog/library/bmsobeslav/ 

Obě knihovny jsou zapojeny do spolupráce se Souborným katalogem ČR. V rámci kni-
hovnického programu Tritius jsou katalogizační záznamy zasílány do Souborného ka-
talogu a přes protokol OAI se tak knihovny Husitského muzea staly pravidelným při-
spěvatelem do databáze Souborného katalogu ČR.

Účast knihovnic na odborných seminářích a konferencích je uvedena v kapitolách 6.5, 
6.6.

8.1 Knihovna HM v Táboře

Ev. č. MK 5851, sigla TAE 301, základní oborové zaměření: regionální literatura o Tá-
borsku, husitika, medievistika, literatura k novějším dějinám, k dějinám umění, ná-
rodopisu,  archeologii,  muzeologii  a  pomocným  vědám  historickým,  literatura  ke 
konzervátorství a restaurátorství. Mezi další fondy náleží starší společenskovědní lite-
ratura, českomoravská regionalistika a encyklopedie. Knihovna má 28 787 svazků a 
na 400 titulů periodik, z toho 25 aktuálně odebíraných. 

Lístkový katalog je souběžně aktualizován. Průběžně jsou do výše uvedeného progra-
mu zpracovávány nové přírůstky a čárovým kódem jsou opatřovány staré fondy, které 
jsou  nejen  inventarizovány,  ale  i  zaváděny  do  počítačového  systému,  tzv.  retroka-
talogizace. 

Knihovna HM v Táboře poskytuje komplexní knihovnické služby jak zaměstnancům 
tak (s příslušným omezením) i odborné veřejnosti. Obstarává především nákup a vý-
měnu odborné literatury, předplatné odborných periodik, meziknihovní výpůjční služby 
i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Za rok 2017 zaznamenala knihovna 411 
nových přírůstků. Ze stávajícího knižního fondu bylo ke konci roku 2017 15 930 titulů 
v elektronickém katalogu knihovny. Zaměstnancům bylo poskytnuto 680 výpůjček, ba-
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datelům mimo HM 334 výpůjček. Celkem navštívilo knihovnu za účelem studia jejích 
fondů 47 badatelů (mimo zaměstnanců HM). Knihovna vyřídila rovněž 14 požadavků 
na mezinárodní meziknihovní  výpůjční  službu a 19 požadavků na meziknihovní  vý-
půjční službu v rámci ČR.

V rámci rekonstrukce budovy čp. 44 na náměstí Mikuláše z Husi bylo započato se stě-
hováním části knihovních fondů Husitského muzea a s plánováním stěhování knihov-
ny do nových prostor.

8.2 Knihovna BM v Soběslavi a Veselí n. L.

Ev. č. MK 5852, sigla TAE 801, základní oborové zaměření: regionální literatura o Tá-
borsku (ze všech oborů), přírodní vědy (botanika, zoologie, geologie, ochrana přírody), 
etnografie, užité umění a řemesla, historické knihovní fondy (rukopisy, prvotisky, staré 
tisky, knihy z 19. století a knihovna J. D. Arbeitera). Mezi dalšími fondy vyniká starší 
společenskovědní literatura, encyklopedie a českomoravská regionalistika. Knihovna 
čítá  přes  22  tis.  svazků,  cca 900  titulů  periodik,  z toho  33  titulů  aktuálně  ode-
bíraných. 

Historické knihovní  fondy a většina rozsáhlého fondu periodik jsou umístěny  v DV, 
zbývající literatura převážně v RD a v menší míře v SD. V případě prvotisků, starých tis-
ků  a  historických  rukopisů  jde  o  jejich  kompletní  fond  HM,  v  táborské  muzejní 
knihovně z historických fondů zůstaly pouze knihy z 19. století.

Standardní knihovnickou činnost zajišťuje Jana Líkařová, pod vedením Mgr. Moniky 
Vlasákové ve sjednoceném útvaru Knihovny Husitského muzea (samostatný referát v 
úseku ředitele HM). 
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8.3 Roční výkaz knihoven

položka Knihovna HM Tábor
Knihovna BM 

Soběslav

Počet knihovních jednotek k 31.12.2016 28 376 22 469

Přírůstky za rok 2017 411 195

Úbytky (vyřazení a převody) 0 0

Počet knihovních jednotek k 31.12.2017 28 787 22 664

Počet zkatalogizovaných titulů v databázi 
knihovny k 31.12.2017

15 930 12 957

Počet uživatelů – zaměstnanci 20 9

Počet uživatelů – badatelé 47 17

Počet výpůjček – zaměstnanci 680 nelze vyčíslit

Počet výpůjček – badatelé 334 52

MVS – meziknihovní výpůjční služba 19 0

MMVS – mezinárodní meziknihovní výpůjční 
služba

14 0

8.4 Restaurování knihovních fondů

V roce 2017 byly dodavatelsky restaurovány 3 silně poškozené historické rukopisy za 
celkovou cenu 100 000 Kč, které restauroval Mgr. BcA. Radomír Slovik.

8.5 Účast na knižních akcích a veletrzích

RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Monika Vlasáková

➢ Zámek plný knih – knižní veletrh paměťových institucí pořádaný Východočes-
kým muzeem Pardubice

Mgr. Monika Vlasáková

➢ Svět knihy Praha 2017 – 23. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

➢ Tabook – mezinárodní festival malých a středních kvalitních nakladatelů v Tá-
boře

8.6 Služby badatelům

HM poskytovalo služby badatelům jak při studiu sbírkových fondů, tak formou odpově-
dí na rozličné odborné dotazy (při osobních návštěvách badatelů, telefonicky anebo 
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prostřednictvím e-mailu).  Vyjma badatelských dotazů a  rešerší  poskytovali  odborní 
pracovníci HM odpovědi na dotazy novinářů a vyhledávali informace pro účely regiona-
listicky zaměřených článků. Tak bylo poskytnuto nejméně 109 badatelských informací.
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9 SPRÁVA BUDOV A INVESTICE

HM má příslušnost hospodaření se šesti objekty ve vlastnictví ČR, z toho 3 mají statut 
kulturní památky. Další objekty užívá HM na základě nájemní smlouvy (Rožmberský 
dům, kulturní památka) a smlouvy o bezplatném užívání (Stará táborská radnice a Be-
chyňská brána, národní kulturní památky).

9.1 Objekty v majetku HM

9.1.1 Bývalý augustiniánský klášter, Tábor, nám. Mikuláše z Husi 44

Vlastníkem objektu  (KP)  je  ČR,  HM má příslušnost  hospodařit  s  tímto  nemovitým 
majetkem. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a byly provedeny veškeré zá-
konné revize.

Dne 2. 6. byla podepsána smlouva se Sdružením pro stavební úpravy objektu ředitel-
ství muzea v Táboře, Metrostav a. s. + PAMÁTKY TÁBOR, s. r. o. Začala tak celková re-
konstrukce objektu, která bude dokončena v 1. pol. 2019. Akce je hrazena ze schvá-
lených prostředků v rámci EDS/SMVS.

9.1.2 Archeologický depozitář, Tábor, Dukelských bojovníků 2073

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit s tímto nemovitým maje-
tkem. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a byly provedeny veškeré zákonné 
revize.

9.1.3 Památník E. Beneše, Sezimovo Ústí, tř. Dr. E. Beneše 1138

Vlastníkem objektu Památníku Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky, je ČR, HM 
má příslušnost hospodaření s tímto nemovitým majetkem. Standardně jsou prováděny 
veškeré  zákonné  revize.  V  roce  2017  byl  připraven  prováděcí  projekt  pro  drobné 
stavební úpravy v souvislosti s instalací nové expozice v roce 2018, především výmě-
na okenních a dveřních výplní z důvodu tepelné efektivity a úprava osvětlení.

9.1.4 Smrčkův dům, nám. Republiky 107

Vlastníkem objektu (KP) je ČR, HM má příslušnost hospodaření s tímto nemovitým 
majetkem.  Standardně  jsou  prováděny  veškeré  zákonné  revize.  V  roce  2017 byla 
dokončena instalace nové expozice včetně výstavního mobiliáře.
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9.1.5 Weisův dům, nám. T. G. Masaryka 111

Vlastníkem objektu (KP) je ČR, HM má příslušnost hospodaření s tímto nemovitým 
majetkem.  Standardně  je  prováděna  běžná  údržba,  veškeré  zákonné  revize  a 
pravidelná péče o zahradu.

9.1.6 Depozitář Veselí nad Lužnicí, Sokolská ul.

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit  s tímto nemovitým maje-
tkem. Standardně je prováděna běžná údržba a povinné revize. Bylo pořízeno kovové 
schodiště se zábradlím a zastřešením na rampu objektu. Byla připravena prováděcí 
dokumentace pro provedení stavebních úprav spočívajících především ve výměně vý-
tahu a instalaci EPS a okenních mříží v roce 2018.

9.2 Objekty v bezplatném užívání nebo v nájmu

9.2.1 Stará radnice, Tábor, Žižkovo nám. 1

Vlastníkem objektu (NKP) je Město Tábor. HM má objekt v bezplatném užívání s po-
vinností běžné údržby, úhrady služeb a energií. Veškeré stavební úpravy jsou konzul-
továny s pracovníky orgánů památkové péče. Byly provedeny veškeré zákonné revize. 

9.2.2 Bechyňská brána, Tábor, Klokotská ul.

Vlastníkem objektu (NKP) je Město Tábor. HM má objekt v bezplatném užívání s po-
vinností běžné údržby. Byly provedeny veškeré zákonné revize.

Dne 21. 6. byla Městem Tábor podepsána smlouva s firmou AGAMA Tábor s. r. o. na 
stavební úpravy a rozšíření expozice. Stavební úpravy budou hotovy do konce října 
2018, od listopadu 2018 budou zahájeny přípravné práce pro realizaci nové expozice. 
Původní  expozice  byla  deinstalována  včetně  odborného  rozebrání  2  modelů 
středověkých kachlových kamen za pomoci restaurátorů.

9.2.3 Rožmberský dům, ul. Petra Voka 152

Vlastníkem objektu (KP) je město Soběslav, s nímž má HM uzavřenou nájemní smlou-
vu se symbolickým nájemným. V ní je zakotvena povinnost běžné údržby, která je prů-
běžně prováděna, stejně jako povinné revize. Součástí údržby je také pravidelná péče 
o zahradu. 
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9.3 Vozový park

Husitské muzeum disponuje 6 vozidly: dodávkovým vozem Mercedes, osobními vozy 
Škoda Octavia kombi (2x), Citroën Berlingo, Toyota RAV4 a užitkovým vozem Škoda 
Praktik.

Nový dodávkový automobil Mercedes nahradil vysloužilý a nepojízdný vůz Fiat Ducato, 
který byl vyřazen z provozu, dále byl vyřazen z provozu vysloužilý a obtížně opravitelný 
osobní vůz Peugeo Partner užívaný pro potřeby BM. Namísto něj bylo BM přiděleno 
provozně obdobné vozidlo Citroën Berlingo dříve užívané v Táboře.

Pro technickou zastaralost byla naplánována výměna vozidla Toyota RAV4 pro potřeby 
AO na rok 2018.
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10 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

A KONTROLNÍ ČINNOST

10.1 Finance (v tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony 5 455

– z toho vybrané vstupné 3 429

– z toho tržby z prodeje upomínkových předmětů apod. 964

– z toho ZAV 1 038

Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu 29 710

– z toho provozní příspěvek zřizovatele na r. 2017 21 669

– z toho KA 300

– z toho dotace na stavební úpravy čp. 44 – provoz 7 546

– z toho dotace na provoz programu IROP – podíl stát. rozp.26 111

– z toho příspěvek na DKRVO 84

Dotace město Tábor 89

Dotace měst Soběslav a Veselí n. L. na katalogy výstav 12

Dar města Lomnice n. L. na katalog výstavy 5

Dotace Jihočeský kraj  20

Dary a sponzorské příspěvky 5

Příspěvky a dotace na provoz ze zahraničí – EU27 632

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 220

Příjmy (výnosy) celkem 36 131

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu28 2 164

Dotace a granty na investice ze zahraničí – EU29 643

Osobní náklady 16 275

v tom:

– platy 11 219

– ostatní osobní náklady 775

26 Podíl 15 % dofinancování neinvestiční části dotace na projekt IROP.

27 Neinvestiční část dotace na projekt IROP (85 % nákladů).

28 Včetně částky 113 tis. Kč jakožto 15 % dofinancování investiční části dotace na projekt IROP.

29 Investiční část dotace na projekt IROP (85 % náklad).
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– náklady na zdravotní a sociální pojištění 3 843

– ostatní sociální náklady 438

Náklady na nákup sbírkových předmětů 309

Náklady na restaurování, konzervování a preparování (dodavatelské) 211

Daně a poplatky 73

Odpisy dlouhodobého majetku 1 619

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb16510

– z toho nájmy 110

– z toho el. energie a plyn 1 829

– z toho vodné a stočné 183

Náklady na provedení ZAV 627

Ostatní provozní náklady výše neuvedené30 472

Výdaje (náklady) celkem 36 096

Investiční výdaje (na hm. a nehm. majetek) celkem31 3 297

v tom:

– hmotný majetek 3 176

– nehmotný majetek 121

10.2 Kontrolní činnost

10.2.1 Vnější kontroly 2017

Výsledky kontrol provedených v roce 2017 jsou popsány v Roční zprávě interního audi-
tu ze dne 5. 1. 2018. Během roku 2017 byly provedeny tyto vnější kontroly:

 Kontrola provedená OSSZ Tábor, zahájena dne 29.6.2017. Jednalo se o kont-
rolu plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
Kontrolované období 1.5.2014 – 31.5.2017 – bez závad

 Kontrola Ministerstva kultury ze dne  30.11.2017. Jednalo se o kontrolu hospo-
daření  s  veřejnými  finančními  prostředky  v  HMT  v rámci  realizace  projektu 
„Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT“ – bez závad.

Během celého  roku  2017  byla  provedena  řada  pravidelných,  aktuální  legislativou 
požadovaných kontrol  v oblasti  správy budov a dalšího majetku Husitského muzea 
v Táboře. Jednalo se především o kontroly v těchto oblastech:

30 Především vyúčtování komisního prodeje zboží 410 tis.

31 Včetně inv. výdajů v souvislosti s realizací projektu IROP.
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Výroční zpráva Husitského muzea v Táboře 2017

 revize poplachového zabezpečovacího a tísňového systému,

 revize elektrické instalace,

 revize zdvihacích zařízení,

 kontrola hasicích přístrojů,

 kontrola hydrantu,

 kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení,

 revize hromosvodové soustavy.

Během všech těchto  kontrol  nebyly  zjištěny  žádné významnější  nedostatky  či  pře-
kážky, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání budov a zařízení spravovaných 
Husitským muzeem. Drobné závady byly odstraněny v požadovaných lhůtách. 

10.2.2 Vnitřní kontroly 2017

Výsledky kontrol provedených v roce 2017 jsou popsány v Roční zprávě interního audi-
tu ze dne 5. 1. 2018. Během roku 2017 byly provedeny tyto interní audity:

 audit účetní závěrky za rok 2016, auditní zpráva č. 1/2017

 audit personalistiky a platů, auditní zpráva č. 2/2017

 audit pokladen, auditní zpráva č. 3/2017

 audit nakládán í se suvenýry, auditní zpráva č. 4/2017

 audit inventarizace a evidence majetku, auditní zpráva č. 5/2017

 audit pokladen-revize, auditní zpráva č. 6/2017

U všech provedených vnitřních kontrol bylo posuzováno hledisko rizik spojených s ne-
hospodárným, neefektivním a neúčelným využíváním veřejných prostředků. 

V rámci prováděných auditů nebyly zjištěny významné nedostatky či chyby, které by 
ohrozily hospodárné, efektivní a účelné použití veřejných prostředků k zajištění stano-
vených úkolů. Drobná doporučení, která jednotlivé auditní zprávy obsahovaly, byla zo-
hledněna při aktualizaci vnitřních směrnic či při aktualizaci vzorů dokumentů použí-
vaných při běžné činnosti muzea.
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11 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 
106/1999 SB.

Počet podaných žádostí o informace 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Výdaje v souvislosti se soudním řízením 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

Počet stížností podaných podle §16a 0

82


