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1 ÚVOD 

Táborské muzeum vzniklo jako městská kulturní a vědecká instituce v roce 1878. 
Od svého počátku sledovalo svojí činností dva základní cíle. Zájem regionálního 
charakteru byl organicky propojen se zájmem o husitství jako jednu 
z nejvýznamnějších etap národní minulosti, která právě v táborském regionu našla 
svůj specifický výraz, a v širším slova smyslu českou reformaci. Původní návrh jasně 
hovoří o památkách „půdy i ducha táborského“, což nelze v souvislosti s rozvojem 
husitské tradice ve 2. polovině 19. století chápat jinak než jako důraz na odkaz české 
reformace. Regionální a husitská problematika pak prolíná celou historií tohoto 
zařízení.  

V roce 1960 byl změněn jeho název na Muzeum husitského revolučního hnutí, 
v roce 1978 pak posílen regionální prvek připojením Okresního muzea Táborska 
v Soběslavi. Téhož roku zahájilo muzeum řadu husitologických sympózií a začalo 
vydávat sborník Husitský Tábor, který záhy vytvořil dosud chybějící vědeckou 
platformu pro české husitologické a medievistické bádání. V roce 1990 se opět 
změnil název, tentokrát na Husitské muzeum. Tato změna nesouvisela s tehdy 
módním odklonem od husitské revoluce, na jedné straně šlo o širší chápání této 
tématiky, na druhé o sjednocení názvu s neoficiálním pojmenováním táborského 
muzea v zahraničí jako Hussitenmuseum.  

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2000 k rehabilitaci památníků bojů za 
svobodu, nezávislost a demokracii uložilo Husitskému muzeu vybudovat v souladu 
se závětí paní Hany Benešové v Sezimově Ústí památník druhému 
československému prezidentu E. Benešovi. V roce 2001 byla zahájena první etapa 
této akce, a to rekonstrukcí jeho úmrtního pokoje a pracovny a vybavením 
mobiliářem, který se podle závěti stal součástí sbírky Husitského muzea. V roce 2005 
byla otevřena na přístupové cestě k hrobce manželů Benešových nová budova 
Památníku dr. E. Beneše, prezidenta republiky s expozicí a filmovým programem. 
V roce 2009 pak Úřad vlády dokončil rekonstrukci Benešovy vily v přízemí a muzeum 
vybavilo halu, jídelnu a salon původním mobiliářem.  

Husitské muzeum v Táboře vyvíjí činnost v oblasti společensko- i přírodovědné, 
regionální i specializované. Jeho rozsáhlý sbírkový fond se každoročně rozrůstá 
o nové akvizice, získávané nákupem, dary a zejména intenzivním archeologickým 
výzkumem. Regionální činnost je krom historických oborů doménou pobočky 
Husitského muzea v Táboře, Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí (od 
1. 1. 2003), a spočívá v oborech zoologie, botaniky, geologie, etnografie 
a regionálních dějin. Pobočka Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí obsahuje 
umělecko-historické předměty z 16. – 20. století.   
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Historické obory specializované i regionálně pojaté se provozují v Táboře. Jde 
o historii husitství, v širokých souvislostech a vzhledem k mimořádně velkému 
staršímu archeologickému fondu a zároveň současné rozsáhlé výzkumné činnosti, 
o dějiny hmotné kultury a každodenního života ve středověku.  

Zřizovatelem muzea je od 1. ledna 2003 v souladu s ustanovením § 9 záko-
na č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České 
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu 
a o souvisejících změnách Ministerstvo kultury České republiky, které vydalo 
zřizovací listinu čj. 3742/2003. Husitské muzeum v Táboře, státní příspěvková 
organizace, je ve smyslu § 54 zákona č. 219/2000 Sb. způsobilé ke všem právům 
a povinnostem v rozsahu stanoveném právními předpisy, s výjimkou těch práv 
a povinností, které podle zákona nabývat nemůže. 

Rok 2010 přinesl řadu změn v personálním obsazení Husitského muzea: 

- k  1. dubnu předal RNDr. Petr Zbytovský v souvislosti s dosažením 
důchodového věku funkci vedoucího Blatského muzea v Soběslavi a Veselí 
n.  L.  RNDr.  Danielu Abazidovi 

- dne 7. června byl, na základě výběrového řízení MK ČR, jmenován do 
funkce nový ředitel, církevní historik Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.  

- následně byly provedeny personální změny v celém vedení muzea: 
zástupcem ředitele pro vědecké záležitosti byl jmenován historik PhDr. 
Zdeněk Vybíral, Ph.D; zástupcem ředitele pro sbírkotvornou činnost 
botanik RNDr. Daniel Abazid 

- tým zaměstnanců dále rozšířili ve 2. polovině roku Mgr. Klára Smolíková 
(HM), kurátor muzejních programů – muzejní pedagog, a Mgr. Petr 
Šťovíček, kurátor historických sbírek a kulturní historik (BM)  
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2 SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 

2.1 Sbírka Husitského muzea v Táboře 

V roce 2002 byly podsbírky Husitského muzea v Táboře zapsány do CES jako 
„Sbírka Husitského muzea“ pod číslem MTA/002-05-07/1540002. Při zpracování 
došlo k některým úpravám ve stávajících podsbírkách v důsledku úprav dle 
metodického pokynu,  převodu do počítačové evidence a inventarizací. 

2.2 Akvizice a evidence 

Výchozí stav sbírky Husitského muzea k 1. 1. 2010: V 55 podsbírkách bylo 
evidováno 118 426 inventárních čísel a 433 115 kusů (230 816 kusů náleží Archeologii 
středověké).  

Počet přírůstkových čísel v systematické evidenci za rok 2010 je 60 o 624 kusech. 
Z toho koupí bylo získáno 54 kusů (28 přírůstkových čísel) v celkové hodnotě 
Kč 167 094,-, převážně do podsbírek: výtvarného umění od regionálních umělců či 
s husitskou tématikou, Numizmatická -  pamětní mince à Kč 200,- a medaile z cyklu 
Největší vojevůdci. Největší nárůst však byl tentokráte v podsbírce Experimentální 
sbírka, kam jsou zařazovány repliky, kopie či modely exponátů, potřebných pro 
novou instalaci expozice „Husité“. 

Počet zkatalogizovaných kusů v chronologické evidenci ve vykazovaném období 
je 197 inventárních čísel  o 641 kusech, z toho z nových přírůstků bylo zpracováno 
42 přírůstkových čísel na 152 inventární čísla o 555 kusech; ze starých fondů 
38 přírůstkových čísel na 45 inventárních číslech o 86 kusech.  

Konečný stav k 31. 12. 2010 je 118 623 inventárních čísel a 233 096 
zkatalogizovaných kusů v systematické evidenci. 

Rozpracovanou zůstává hlavně rozsáhlá podsbírka Archeologie středověké, 
(celkem cca 240 000  kusů, z toho cca 194 343 pouze v systematické evidenci), která 
pochází z předcházejících let. Zpracovávají se nové, rozsáhlé nálezy ze současných 
výzkumů.  

2.3 Inventarizace 

Podle dlouhodobého plánu inventarizací byly provedeny inventarizace 
rozsáhlých podsbírek v Blatském muzeu v Soběslavi, a to Entomologické 
a Zoologické, Botanická byla rozpracována a bude dokončena v roce 2011. V Táboře 
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proběhly inventarizace menších podsbírek Lapidárium a Fonotéka, rozpracovány 
byly rozsáhlé Socializmus a Výtvarného umění. Tyto inventarizace nebyly dokončeny 
z časových důvodů, protože celoročně probíhalo vybírání exponátů pro novou 
instalaci hlavní expozice muzea „Husité“, včetně její instalace za pomoci bezmála 
všech pracovníků muzea. Protokoly o inventarizaci budou zaslány na MK ČR zároveň 
s hlášením změn v CESu, tj. 15. 5. 2011. 

2.4 Kresebná a fotografická dokumentace 

V archeologickém oddělení provádí dokumentátorka Alena Hladíková kresebnou 
dokumentaci a Typologické tabulky archeologických nálezů. V roce 2010 to bylo 
423 ks /Bechyně čp. 18 - kachle (38 ks), keramika (9 ks); Tábor  čp. 1- kachle (1 ks), 
keramika (7 ks), mazanice (13 ks), kovy (2 ks), dřeva (13 ks); Soběslav – hrad – kachle 
(20 ks), keramika 280 ks); Dálnice D 3 – Žíšov – keramika (40 ks)/. 

Dokumentátorka Alena Novotná zaevidovala 18 nálezových zpráv; dále provádí 
mytí střepů a kompletaci do celých tvarů. V evidenci I. stupně (sešit, uložení 
u správce sbírek) tak zpracovala další část archeologického nálezu - Bechyně čp. 18, 
a to 1000 kusů . 

Dále v archeologickém oddělení Emilie Peštová zpracovala evidenci materiálu pro 
Investorskou zprávu – tabulky: 

Makov – k NN před čp. 8 (1 sáček - 4 ks);  Soběslav před čp. 170 (17 sáčků –
225 KS); Soběslav před čp. 170 (3 sáčky kostí - 38 ks); D 3 – 0308 Řípec (16 sáčků 
metalod. - 33 ks); D 3 – 0308 Žíšov, pokračování z roku 2009 (18 sáčků – 314 ks); D 3 – 
0308 Kozský mlýn (24 sáčků -83 ks); D 3 – 0308 Červený Dvůr (11 sáčků -104 ks); D 3 – 
0308 Smolín a Kravín (5 sáčků - 39 ks); Ratibořice – k NN (2 sáčky -18 ks); Tábor – 
náprava kanal. soustavy, Dlouhá ul. (7 sáčků - 92 ks); Bechyně – rekonstrukce kanal. 
stoky (40 sáčků - 4704 ks); Hrad Šelmberk (10 sáčků kostí - 641 ks) 
Celkem 6535 ks materiálů (keramika, dřevo, kov, stavební materiál, kámen, uhlíky, 
kosti).  

Fotograf muzea Zdeněk Prchlík dokumentuje průběh postupu archeologických 
výzkumů a archeologických nálezů. V rámci možností  stále pokračuje s foto-
dokumentací sbírkového fondu, zejména nových přírůstků a konzervovaných 
sbírkových předmětů, cca 1400 kusů. 
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2.5 Dezinfekce 

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

2.6 Konzervace 

2.6.1 Vlastními silami 

V rámci obnovované expozice „Husité“ v Táboře a reinstalace expozice 
„Národopis Blat a Kozácka“ v Soběslavi, muselo být zkonzervováno 
a zrestaurováno několik desítek exponátů. 

Vzhledem k nutné účasti konzervátora kovů Bc. Františka Jandy  (T) v terénu při 
archeologických záchranných výzkumech byla v podstatě prováděna konzervace 
pouze těch kovových předmětů, které byly instalovány ve výše uvedené expozici. 

Konzervátor dřeva Martin Kovář (BM) konzervoval gotickou truhlu, repliky 
a modely husitských zbraní a dvoukřídlé expoziční dveře (3 x 2 páry společně 
s O. Pavlíkem); zároveň vyrobil repliku středověké šibenice pro kovovou kroužkovou 
košili, na které si mohou návštěvníci vyzkoušet její váhu a provedl celkovou opravu 
masivních vstupních dvoukřídlých vrat do budovy čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře. 

Pro reinstalaci expozice „Národopis Blat a Kozácka“ v Soběslavi konzervoval 
2 vyřezávané trámy a lomenicové polychromované prkno. V rámci příprav 
rožmberské výstavy (konané v roce 2011) zkonzervoval vyřezávanou gotickou skříň 
městské pokladnice a na výstavu Voda a život preparáty ryb (3 ks), stojany na 
preparáty (2 ks) a model stop vydry. Kromě toho konzervoval následující předměty 
z muzejních sbírkových fondů: sekera, lžíce (2 ks), hřeben, pytlík na tabák, nůž (3 ks), 
vidlice, slánka, kruhadlo na zelí a talíře (3 ks), celkem 21 ks. 

Další konzervátor Ondřej Pavlík (T) provedl čištění, odrezení, konzervaci, 
tanátování a doplnění chybějících částí u 52 předmětů: pavézy; soudku na střelný 
prach; modelů a replik husitských obléhacích strojů a palných zbraní (8 ks); replik 
dřevcových zbraní (19 ks); svícnu; repliky husitského bojového vozu (poměr 1:1), 
včetně okování kol novými obručemi; dřevěné konstrukce modelu města Tábora 
z 19. století; společně s Martinem Kovářem opravil dvoukřídlé dubové dveře v čp. 1 
(3x 2 páry), včetně kování; další smrkové dvoukřídlé dveře i se zárubněmi v čp. 1. 
Vyrobil nové zámkové štítky podle původních.  Další, drobnější sbírkové předměty, 
jako vycházkovou hůl „žižkovku“; kopii sochy Chelčického od Josefa Bílka; dřevěnou 
figurínu hlavy a kovové „ježky“ (5 ks). 
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2.7 Restaurování 

2.7.1 Vlastními silami 

Restaurátorka, Helena Drdová, zrestaurovala 2 sochy z podsbírky Kostelní pro 
expozici „Husité“ a 2 sochy z podsbírky Historická Veselí pro výstavu „Soběslav – 
město pětilisté růže“, konanou v roce 2011, celkem tedy 4 ks. Ačkoliv byl v rámci 
prováděných stavebních prací rozměrný tzv. „Salusův model Tábora“ zabezpečený 
a přikrytý, přece jen došlo k jeho poškození a musel být kompletně zrestaurován. 

Konzervátor a restaurátor Ondřej Pavlík provedl kompletní restaurátorský zásah 
na klasicistní komodě z podsbírky Výroba a způsob života. 

2.7.2 Dodavatelsky 

Pro výstavu „Soběslav – město pětilisté růže“, konanou v roce 2011 byla do péče 
restaurátorky, akademické malířky Tamary Beranové z Černošic, svěřena dvojice 
votivních obrazů soběslavských osobností rožmberské doby (oba z podsbírky 
Historická Veselí n. L.). Konkrétně jde o votivní obraz erbovního měšťana Zachariáše 
Marka Markovského s vyobrazením jím založeného hřbitovního kostela sv. Marka 
(pandán obdobného obrazu, vystaveného ve WD) a votivní obraz Petra Vojtěcha 
Hoffmanna z původního vybavení kostela sv. Marka v Soběslavi (2 ks) 

2.7.3 Restaurování starých tisků 

V restaurátorské dílně Ing. Aleny Kajanové ve Státním oblastním archivu 
v Třeboni získávají svou původní podobu dva cenné tisky z muzejní knihovny BM, 
a to kniha Michaela Lochmaiera (s ex-libris Petra Voka od grafika a rytce Jiljího 
Sadelera), která pochází z rozsáhlé knihovny Petra Voka a měla být odkázána 
Rožmberské škole v Soběslavi a Kronika světa Johanna Cariona, která zase obsahuje 
věnování tiskaře Daniela Adama z Veleslavína Petru Vokovi (2 ks) 

Z prostředků MK ČR bylo zadáno BcA. Janě Dřevíkovské z Prahy restaurování 
dalších starých tisků dokládajících dobovou kulturu a vzdělanost: Bible kralická 
a Buchholzerova zhořelecká kronika (2 ks) 

Pro výstavní použití bylo ambulantně restaurováno dílo Diadochos, posloupnost 
knížat a králů českých s oddílem věnovaným Rožmberkům (2 ks).  

Celkem 6 ks 
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3 STÁLÉ EXPOZICE 

3.1 Expozice v Táboře 

3.1.1 Expozice Husité 

Základní expozicí HM je expozice Husité umístěná v objektu Staré táborské 
radnice. Po rozsáhlém projektu obnovy nová expozice Husité otevřena ve 
zkušebním provozu 10. 9. a v plném provozu 23. 11. 2010. 

Husitské muzeum v Táboře se stalo příjemcem grantu Projektu CZ 0118 obnovy 
expozice „Husité“, financovaný grantem KFM EHP/Norsko (Kancelář finančních 
mechanismů EHP/Norsko) ke dni 18. října 2008 (oficiální konec řešení grantu 
v březnu 2011), který se realizuje v objektu Staré táborské radnice, Žižkovo nám. 
čp. 1., NKP.  

Vedení a organizaci projektu řídil vedoucí pracovního týmu PhDr. Zdeněk Vybíral, 
Ph.D., dalšími členy týmu byli pracovníci muzea Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Ivan 
Dokoupil a Ing. arch. Martin Kraus a externě Ing. arch. Monika Krausová a MgA. Jana 
Bačová. Na didaktickém programu spolupracovali Mgr. Klára Smolíková a Jan 
Smolík. V rámci administrace a zajištění prací se na projektu od konce roku 2008 
podílejí další pracovníci muzea. Dozorem stavebních prací byl pověřen Ing. Josef 
Sova.  

Spolufinancování projektu zajišťuje Ministerstvo kultury ČR ve výši 15% rozpočtu, 
nadto financuje Husitské muzeum v Táboře neuznatelné náklady projektu, spojené 
další práce a mzdy pracovníků. Další finanční podíl a podporu projektu na základě 
smlouvy o spolupráci zajišťuje město Tábor, vlastník objektu historické radnice. 
Město Tábor nadto rozhodlo žádat o další grantovou podporu pro několik dalších 
investičních akcí spojených s renovačními pracemi na objektu historické táborské 
radnice.  

Realizační fáze projektu probíhala od roku 2008, dne 20. 2. 2009 byly zahájeny 
stavební práce, které zahrnují kompletní rekonstrukci nově zpřístupněného 
sklepení, přestavbu zázemí pro zaměstnance a muzejní prodejny, bezbariérové 
sociální zařízení a výměnu inženýrských rozvodů. V objektu současně probíhal 
intenzívní vědecký archeologický výzkum (nález polozemnice z konce 13. století 
druhotně obnovené husity a později překryté měšťanským domem), jehož výsledky 
byly prezentovány na tiskové konferenci 17. září 2009. Do konce roku 2009 byly 
připraveny podklady pro zahájení realizace výstavního mobiliáře a úpravy 
expozičních prostor. 
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V roce 2010 proběhla hlavní realizační část projektu. Byly dokončeny všechny 
stavební práce a úspěšně ukončena technická rekonstrukce budovy. Stavba byla 
zkolaudována 10. září 2010. Byl vyhotoven podrobný scénář expozice (autor PhDr. 
Zdeněk Vybíral, Ph.D.) a podle něj přistoupeno k obnově vlastní expoziční části. 
Realizační tým zorganizoval několik výběrových řízení na dodavatele 
multimediálních programů, grafických prací, tisku, výroby výstavního fundusu, 
osvětlení a AV techniky. Do 10. září 2010 byly zásluhou vysokého pracovního úsilí 
většiny zaměstnanců muzea dokončeny práce na výstavním fundusu a část expozice 
byla zpřístupněna pro zkušební provoz.  

23. listopadu 2010 byla slavnostně otevřena celá expozice za přítomnosti norského 
velvyslance. Zároveň byl zorganizován odborný seminář pro pracovníky 
v muzejnictví, školství a kultuře zaměřený na muzejní didaktiku a využívání 
historických muzejních expozic pro vzdělávání (nejen) mládeže. Započaly přípravy 
spuštění nových webových stránek, určených pro propagaci expozice Husité. Do 
konce roku 2010 byl také do sazby odevzdán materiál pro tisk expozičního katalogu 
(jeho distribuce se předpokládá v únoru 2011). 

3.1.2 Galerie výtvarného umění a gotický sál Staré radnice 

V prvém patře Staré táborské radnice, která je hlavní expoziční budovou muzea 
je umístěna Galerie výtvarného umění, kterou tvoří tématické části Ikonografie 
Tábora v 17. – 20. století, Husitství v české malbě 19. a 20. století a Rezonance husitství 
ve XX. století. Další prostor je věnován uměleckému dílu Františka Bílka a umění 
20. století ve sbírkách Husitského muzea. Vzhledem k dlouhodobé nízké návštěvnické 
atraktivitě stálé galerie, trvale nevyhovujícímu osvětlení a naléhavé potřebě zajistit 
prostor pro realizaci krátkodobých výstavních projektů rozhodl ředitel HM 
o ukončení stálé Galerie výtvarného umění k 30. 1. 2011 a adaptaci prostor na muzejní 
galerii. 

 V prostorách gotického sálu (horní máshaus gotické budovy) je umístěna stálá 
expozice sádrových plastik s husitskou tématikou od významných autorů 20. století. 

3.1.3 Středověké podzemí  

Návštěvnicky atraktivním a oblíbeným objektem Husitského muzea je Táborské 
středověké podzemí přístupné z budovy historické radnice. Tzv. „lochy“, které ve 
středověku sloužily jako skrytý skladový a útočištný prostor a jsou známy i z jiných 
měst případně vesnic, vznikaly v Táboře podle záznamů z Nejstarší trhové knihy 
patrně od 30. let 15. století nebo o něco málo dříve. Byly vytesány do skalnatého 
podloží tehdy obvyklým hornickým způsobem – mlátkem a želízkem. Hornické 
řemeslo je proto  připomenuto na několika zastaveních.  
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3.1.4 expozice Život a práce středověké společnosti 

 V Bechyňské bráně, která uzavírá staré město na konci Klokotské ulice nad 
lužnickým údolím, je od roku 1990 umístěna expozice Život a práce středověké 
společnosti. Tato expozice seznamuje návštěvníka s hmotnou kulturou 
a každodenním životem různých vrstev středověké společnosti na podkladě 
rozsáhlých archeologických nálezů z venkovského, feudálního, církevního 
i městského prostředí a dlouhodobých výsledků ikonografického bádání 
a dokumentace. Řada modelů a maket ukazuje rekonstrukce obytných i výrobních 
objektů archeologicky zkoumaných na Táborsku, oděv a zbroj středověkého člověka 
z různých sociálních vrstev. Na požádání provedou průvodci návštěvníky i touto 
expozicí. 

Objektem Bechyňské brány se vstupuje i do věže zvané Kotnov, jednoho 
z nejkrásnějších vyhlídkových míst v Táboře. Komplex Bechyňské brány a věže 
Kotnov je jedinečně dochovanou součástí městského opevnění. 

3.2  Expozice v Sezimově Ústí  

Expozice Památníku dr. E. Beneše, prezidenta republiky v Sezimově Ústí se 
nachází v lesoparku poblíž hrobky manželů Benešových představuje návštěvníku 
politický i soukromý život druhého československého prezidenta Edvarda Beneše 
a jeho manželky Hany. Je doplněna vybraným mobiliářem z odkazu Hany Benešové 
a autorskými filmovými dokumenty o životě tohoto významného politika a jeho 
vztahu k Sezimovu Ústí. 

Expoziční prostory Benešovy vily byly zpřístupněny veřejnosti v roce 2009 po 
rozsáhlé rekonstrukci přízemí objektu do původní podoby. Na základě dohody mezi 
Úřadem vlády ČR a Husitským muzeem v Táboře byly do objektu zapůjčeny sbírkové 
předměty původního mobiliáře z haly, jídelny a salonu. Provoz vily pro veřejnost je 
plně v kompetenci Úřadu vlády ČR. 

3.3 Expozice v Soběslavi 

Pobočkou Husitského muzea v Táboře je Blatské muzeum v Soběslavi a ve Veselí 
nad Lužnicí, které mimo historických oborů zajišťuje veškeré regionální funkce 
zařízení.  

3.3.1 Expozice Národopis Blat a Kozácka 

Ve Smrčkové domě v Soběslavi je stálá expozice Národopis Blat a Kozácka. 
Ukazuje každodenní život venkovského prostředí Táborska, zejména folkloristicky 
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výrazných blatských vesnic západně od řeky Lužnice, mezi městy Soběslav a Veselí 
n. Lužnicí Předvádí práci všedního dne i slavnostní okamžiky blatských sedláků,  
hmotnou i duchovní kulturu. Její vypovídací hodnota je založena na kvalitním 
sbírkovém etnografickém materiálu, který je však vystavován poměrně zastaralým 
a nevhodným způsobem. Jelikož na výraznější reinstalaci nebyly dosud finanční 
prostředky, přistoupili pracovníci Blatského muzea k reinstalaci postupné, při níž 
využívají výstavní nábytek získaný převodem z Národního muzea (původně 
Lobkovický palác). V expozici je promítán středometrážní dokument Rok na Blatech 
(2007) natočený podle vlastního scénáře Husitského muzea (PhDr. Miloš Drda, CSc.) 
firmou Media Works, s. r. o. Ukazuje nejen tradiční hmotnou kulturu a folklor 
blatských sedláků ale i všechno to, co transformovala současná společnost.  

Začátkem roku 2009 zahájilo BM dlouho plánovanou kompletní reinstalaci 
expozice „Národopis Blat a Kozácka“, která se za několik desítek let své existence 
přežila jak svými instalačními prvky, tak textovým doprovodem. Reinstalace probíhá 
postupně, bez uzavření expozice na letní výstavní sezóny, a proto potrvá několik let. 
Námět nové expozice vytvořil a supervizi vykonává RNDr. Daniel Abazid, 
rozpracování námětu do konkrétní podoby jednotlivých sálů, výběr předmětů 
k vystavení a tvorbu textů má na starosti Mgr. Zuzana Nováková, technické 
záležitosti Vít Vlasák (tabule s texty a popisky) a Martin Kovář (konzervátorské 
a truhlářské práce). Novinkou jsou také dvojjazyčné texty (v angličtině jsou jak 
základní texty, tak i zkrácené popisky). V roce 2009 byl reinstalován sál věnovaný 
Lidové výrobě Blat a Kozácka, pro výstavní sezónu 2010 oddíl Tradiční zemědělství na 
Blatech a Kozácku, který je nově umístěn ve dvou menších prostorách v přízemí 
(v nichž bylo doposud vystaveno především vybavení domácností) a který v sobě 
obsahuje i témata Zpracování zemědělských produktů (především lnu, mléka, 
mouky a zelí) a Těžba rašeliny. Během podzimních měsíců začali Z. Nováková 
a M. Kovář připravovat podklady a exponáty pro 3. část expozice (s názvem Lidová 
architektura Blat a Kozácka), která by měla být otevřena 1. 5. 2011. Z. Nováková na 
téma reinstalace expozice připravila článek do periodika Komise pro lidové 
stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. 

3.3.2 Expozice Příroda Táborska 

V Rožmberském domě je umístěna expozice Příroda Táborska. Vedle  geologie 
Táborska a tradice přírodního bádání v regionu ukazuje pomocí vycpanin, 
dioramatických ukázek ze života hmyzu, herbářových položek a fotografií 
charakteristiku základních biotopů Táborska lesa, pole a luk (kulturní step), 
rašelinišť, vod a jejich okolí a konečně lidských sídel a zahrad. Závěrečný sál je 
věnován chráněným územím Táborska. 
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3.4 Expozice ve Veselí nad Lužnicí  

Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí prezentuje významné sbírkové předměty 
muzea v expozici s názvem Z pokladů muzea. Jde především o výtvarné umění 
a umělecké řemeslo od pozdní gotiky po 19. století. Vystavovány jsou dřevěné 
plastiky a obrazy, historický nábytek, liturgické předměty a roucha, nově 
zrestaurovaný cín a historická militaria. Expozice je rozšířena o Pamětní síň Karla 
Weise, významného hudebníka a sběratele lidových písní v jižních Čechách.  

Veškeré informace o otevírací době a ceně vstupného jsou uveřejněny na 
internetových stránkách muzea www.husitskemuzeum.cz 
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4 VÝSTAVY A KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 

V roce 2010 bylo ve výstavních prostorách všech objektů muzea či mimo muzeum 
nainstalováno celkem 14 výstav, z toho 3 z podsbírek muzea, další ve spolupráci 
s Městem Tábor na které muzeum zapůjčovalo exponáty, dále s výtvarnými školami 
a autory a výtvarníky uměleckých děl. 

(RD – Rožmberský dům v Soběslavi, SD – Smrčkův dům v Soběslavi, WD - Weisův 
dům ve Veselí nad Lužnicí).  

4.1 Výstavy pořádané v Táboře 

V Grafickém kabinetu na Bechyňské bráně začínala sezóna výstavou Karel Hynek 
Mácha a Táborsko, instalovaná z podsbírek Husitského muzea (21. VI. – 30. VII.); 
druhá výstava nesla název Setkání XII. a obsahovala díla výtvarných umělců 
Asociace jihočeských výtvarníků (VIII. – IX.) 

Výstavy, instalované v Gotickém sále Staré radnice (hlavní budova muzea) byly 
instalovány převážně pod hlavičkou Města Tábor, odborem kultury a cestovního 
ruchu, ale Husitské muzeum na některé zapůjčovalo exponáty: Astrologická výstava 
– 2. zastavení v Táboře (5. VIII. – 5. IX.); Výstava fotografií a plakátů Táborských 
setkání (10. IX. – 15.X.); Koncepční a rozvojové projekty v našem městě aneb 
Myslíme na budoucnost (11. X. – 29. X.); Oskar Nedbal /k 80. výročí narození 
hudebního skladatele/ (27. XI. – 31. XII.) 

Ve sklepení Staré táborské radnice byla k 590. výročí založení Tábora 
nainstalována výstava Hradiště hory Tábor ve světle archeologie. Autorem byl 
vedoucí archeologického oddělení PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., realizovaná byla 
pracovnicemi tohoto oddělení, Alenou Hladíkovou a Emilií Peštovou, kurátor 
a produkční výstavy byl Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. 

4.2 Výstavy pořádané v Soběslavi 

Voda a život 

Stěžejní akcí roku 2010 v Blatském muzeu v Soběslavi byla celosezónní výstava 
Voda a život (RD a SD 1. 5. – 30. 9.) navazující na mimořádně úspěšnou výstavu z let 
2007 a 2008 „Moře a život“. Všichni zájemci o přírodu a život kolem vod byli pozváni 
na její volné pokračování, věnované sladkým vodám. V šesti sálech obou objektů, 
tj. Rožmberského a Smrčkova domu na ně čekalo podrobné seznámení s živým 
světem v našich řekách a jejich okolí, v rybnících, jezerech a přehradách a také na 
rašeliništích i v dalších mokřadních biotopech. Tabule s texty, fotografiemi 
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a schématy navíc přiblížily vliv vody na horniny, tvář krajiny, lidská sídla i člověka 
samotného. K nejatraktivnějším částem výstavy patřilo velké dioráma břehu rybníka 
s četnými ptačími obyvateli. Unikátní je naše kolekce preparátů ryb, kterou se může 
pochlubit málokteré české muzeum a která byla v takovéto šíři představena 
veřejnosti vůbec poprvé. Její součástí jsou i trofejní úlovky z Lužnice a táborského 
Jordánu a navíc byla na výstavě doplněna o zapůjčené exponáty druhů zavlečených 
anebo po Labi migrujících do našich vod. Vodní šelmy zastupovali vydra říční a norek 
americký. Kromě toho jsme připravili také exponáty vodních a mokřadních rostlin, 
hub lužních lesů, měkkýšů, hmyzu, obojživelníků či plazů. Nechyběla ani 
videoprojekce přibližující život v rybnících a mokřadech Třeboňska anebo několik 
živých ukázek ryb a vodních či rašeliništních rostlin. Na své si na výstavě přišli 
i zájemci o historii a knižní kulturu, protože se nám podařilo zapůjčit faksimili 
Sedlčanského kancionálu s jediným dochovaným portrétem Jakuba Krčína a také 
starý tisk ze 17. století, v němž Bohuslav Balbín popisuje perlorodky a jejich tehdejší 
výskyt v Čechách. Rozsáhlý soubor přírodnin doplnily i pamětní mince ČNB 
s motivem Jakuba Krčína a etnografické exponáty vztahující se k uctívání pramenů či 
lovu raků a ryb v 19. století.  

Výstava byla pořádána ve spolupráci s Přírodovědným muzeem Národního 
muzea v Praze za laskavé finanční či materiální podpory následujících společností: 
hlavní partner – Metrostav a. s., partneři – Quo – ST, spol. s r. o. Tábor, ENVI–PUR, 
s. r. o. Soběslav, Rašelina a. s. Soběslav a Štičí líheň – ESOX, spol. s r. o. Tábor. 
Mediálními partnery byly rádio Blaník a Český rozhlas České Budějovice. (1)  

Vernisáž výstavy 3. 5. – po jihočeských lidových písních v podání Soběslavského 
žesťového kvartetu výstavu ve SD zahájil D. Abazid, následoval proslov hlavního 
autora, zoologa Národního muzea v Praze RNDr. Miloše Anděry, CSc. a také 
poděkování D. Abazida svému předchůdci ve funkci vedoucího BM P. Zbytovskému, 
na zahradě RD vernisáž zakončil koncert soběslavského pěveckého sboru Anonym 
Voice, v němž zazněly s vodou tématicky spojené lidové, country a trampské písně. 

Milý Ježíšku… 

Druhou soběslavskou výstavní akcí ve Smrčkově domě byla 5. vánoční výstava 
Milý Ježíšku… (SD 30. 11. – 30. 12.). Vánoční výstava se nesla v duchu ukázek hraček 
a jiných předmětů jakožto možných dárků od Ježíška a to nejen pro nejmenší, ale 
i pro jejich rodiče. Muzejní hala patřila výtvorům žáků výtvarného oboru místní ZUŠ, 
které vznikly pod odborným vedením Mgr. Pavla Vaňka. (2) 

Vernisáž výstavy 29. 11. – úvodní řeč o změnách, jimiž BM prochází, pronesl 
D. Abazid, výstavu představila Z. Nováková, hlavní část programu pak patřila 
hudebně-dramatickému vystoupení žáků ZUŠ pod vedením Ivy Hovorkové (šlo 
o moderně pojaté téma betlémské scén. 



 15 

Původně plánovaná říjnová výstava hub byla zrušena vzhledem k rekonstrukci 
Rožmberského domu. 

4.3 Výstavy pořádané ve Veselí nad Lužnicí 

V Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí ve Weisově domě proběhly 4 výstavy:  

První výstava Střípky z veselské historie (WD 1. 5.– 28. 5.) pokračovala z minulého 
roku a především místním občanům měla připomenout vybrané kapitoly z historie 
města Veselí n. Lužnicí.  

Výstavu dokumentů a exponátů k 750. výročí založení města Veselí nad Lužnicí 
připravili pracovníci BM ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé historie Veselí 
nad Lužnicí a okolí a bylo na ní  možné shlédnout historické listiny, fotografie 
a doklady dokumentující správu města, významné stavby, místní živnosti i činnost 
zdejších spolků a významných osobností. Nechyběly také pohledy na proměny 
známých míst a exponáty dokládající život veselské společnosti v době našich 
dědečků a pradědečků. (3) 

Další výstava Tvůrčí proměny (WD 28. 5. – 23. 6., vernisáž 27. 5.) patřila již 
5. ročníku prezentace studentů středních uměleckoprůmyslových škol v Soběslavi, 
Bechyni a Českém Krumlově, kteří svými nejzdařilejšími prácemi dokazují, že rčení 
o „zlatých českých ručičkách“ dosud nepozbylo  platnosti! (4) 

Přírodou Třeboňska (WD 29. 6. – 29. 8.) byl název třetí výstavy o Chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko, která byla vyhlášena v roce 1979 a na jejímž severním 
okraji leží Veselí nad Lužnicí. Již o dva roky dříve bylo Třeboňsko díky bohatství 
rostlinných i živočišných druhů a existenci řady unikátních přírodních lokalit 
zařazeno do mezinárodního systému biosférických rezervací UNESCO. Více než 100 
vystavených fotografií Ing. Josefa Hláska a Ing. Jana Ševčíka ze Správy CHKO 
Třeboňsko se sídlem v Třeboni ukázalo jak jednotlivé přírodovědné klenoty, tak 
celkový ráz krajiny oblasti. Výstava byla uspořádána ve spolupráci se Správou CHKO 
Třeboňsko.  (1+3) 

Vernisáž výstavy 28. 6. – výstavu zahájil (a nového pracovníka veselského muzea 
P. Šťovíčka představil) D. Abazid, o fotografiích promluvil vedoucí Správy CHKO 
Třeboňsko Ing. Josef Hlásek, s pásmem lidových, trampských a country písní o vodě 
vystoupil soběslavský pěvecký sbor Anonym Voice 

Čtvrtá výstava František A. Hanzal: Jihočeská krajina (WD 1. 9. – 30. 9.) 
představila soubor krajinářských obrazů a zátiší malíře F. A. Hanzala z Lomnice nad 
Lužnicí. (4). 
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Kurátoři výstav: D. Abazid (výstava označená 1), V. Vlasák (výstavy označené 2) 
a K. Mráz (výstavy označené 4) 

4.4 Výstavy pořádané mimo objekty muzea 

Hlavní výstavní projekt BM roku 2005 výstava Neznámý svět drobných savců 
stále putuje po Čechách. Po prezentacích v Českých Budějovicích, Voticích, Týnci nad 
Sázavou, Táboře a Pacově v roce 2006 se na následující dva roky přesunula do 
západních Čech – nejprve do Chebu (přičemž chebské muzeum je od počátku 
spolupořadatelem výstavy), Plzně a Mariánských Lázní a v roce 2008 do Sokolova 
a Nejdku. K těmto městům v roce 2009 přibylo Kladno a v roce 2010 také Chomutov, 
Jihlava a Vrchlabí. 

Výstava představuje 59 druhů drobných savců – hmyzožravců, hlodavců 
a netopýrů žijících na území ČR. Jednotlivé druhy a jejich biotopy ukazují fotografie 
předního českého zoologa RNDr. Miloše Anděry, CSc. z pražského Národního 
muzea, součástí výstavy jsou také exponáty většiny druhů ze sbírek několika českých 
muzeí. Výstava má vlastní internetové stránky na adrese 
www.husitskemuzeum.cz/drobnisavci. Kontaktní osoba za BM: D. Abazid 

4.5 Příprava akcí k Rožmberskému roku 2011 

Rok 2011 ponese v jižních Čechách díky 400. výročí od úmrtí posledního 
z Rožmberků – Petra Voka – název „Rožmberský rok“. V jeho rámci proběhne celá 
řada akcí a BM (HM) rozhodně nechce zůstat stranou. BM se k oslavám připojí svou 
hlavní letní akcí, tj. výstavou „Soběslav – město pětilisté růže“ s bohatým 
doprovodným programem. Výstava i kulturní program budou navíc prezentovány 
také v Táboře. 

4.5.1 Výstava „Soběslav – město pětilisté růže“ 

Výstava plánovaná na hlavní návštěvnickou sezónu 2011 připomene čtyřsetletou 
historii rožmberského rodu a jeho význam pro město, které se pod jeho křídly stalo 
kulturním a hospodářským centrem jižních Čech s vazbami na sousední Rakousko 
a Bavorsko. K vidění budou dobové listiny, kroniky, staré tisky, obrazy, sakrální 
umělecké předměty, mince i zbraně, přičemž mnohé z nich budou soběslavské 
veřejnosti vystaveny po mnohých letech anebo vůbec poprvé.  

Na přípravu akce v roce 2010 získalo BM podporu z programu Kulturní aktivity 
Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 300 000,- ; na vlastní realizaci v roce 2011 podalo 
BM grant na Jihočeský kraj (bezúspěšně) a Nadaci ČEZ (výsledek bude znám až 
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v březnu 2011). Kurátorem výstavy byl jmenován Mgr. Petr Šťovíček, autorský 
kolektiv s ním tvoří vedle vedoucího BM RNDr. Daniela Abazida také regionální 
historik Mgr. Petr Lintner, který je zároveň hlavním autorem doprovodných 
publikací. Již během roku 2010 postupně vznikal scénář a texty výstavy, hlavně však 
byly realizovány úkoly specifikované v projektu podpořeném MK ČR. Poskytnutá 
částka byla použita především na restaurování obrazů a starých tisků a na přípravu 
a tisk dvou doprovodných publikací – brožury a sady pohlednic s názvem „Soběslav 
– město pětilisté růže“. Dále byla zajištěna výroba faksimile latinského překladu 
Březanovy Rožmberské kroniky a fotografie hrobky Petra Voka ve vyšebrodském 
klášteře. Současně byla navázaná spolupráci se Státním oblastním archivem 
v Třeboni, jenž pro účely výstavy bezplatně zajistí restaurování dvou starých tisků 
z Knihovny BM a Státním okresním archivem Tábor, který poskytne několik faksimilí 
významných soběslavských listin. Výstava by měla být zahájena vernisáží 20. 6., po 
její předpremiéře v nových výstavních sálech HM v Táboře, kde bude probíhat od 
1. 4. do 12. 6. 2011. 

4.5.2 Doprovodný program 

V Táboře i Soběslavi výstavu doplní doprovodný pedagogický a kulturní program 
nazvaný „Na návštěvu k Rožmberkům“. V jeho rámci HM chystá lektorský program 
pro školy, soutěž pro školy i jednotlivce, přednášky, ukázku a výuku renesančních 
tanců, koncert renesanční hudby v soběslavském kostele sv. Víta, loutkové divadelní 
představení či projekce hraných filmů o Petru Vokovi. Uvedený program byl 
podpořen grantem Jihočeského kraje (ve výši Kč 80 000,-), jehož garantem je 
muzejní pedagožka Mgr. Klára Smolíková (HM-T), podílí se na něm i Mgr. Petr 
Šťovíček. 

4.6 Výstavy, na nichž Husitské muzeum participovalo svými 
sbírkami 

- Město Tábor si zapůjčilo na výstavu „Oskar Nedbal“ fotografický a listinný 
materiál (272 exponátů)  

- Národní galerie v Praze má z  roku 2009 až do dubna 2011 na výstavě „Karel 
Škréta (1610 – 1674). Doba a dílo“ (1 exponát) 

- Pro výstavu „Husité“ na Prašné bráně v Praze byly zapůjčeny archeologické 
exponáty a modely zbraní dvou firmám, a to: ABL EM Service  Praha (11 ks) 
a Pražské diecézi církve čsl. husitské Praha (14 ks) (celkem 25 exponátů) 

- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově si zapůjčilo pro výstavu „750 let 
Trutnova…“ modely zbraní a archeologické exponáty (29 exponátů) 
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- Bovaria, e. V. Nabburg ,vystavující od roku 2009 putovní výstavu  
„Po stopách husitů“, která měla být ukončena v březnu 2011, zažádali 
o prodloužení výstavy do konce roku 2011 (4 exponáty) 

- Státnímu archeologickému muzeu ve Varšavě byly zapůjčeny na výstavu 
„Jan Žižka a husité v boji s křižáky“ modely zbraní (14 exponátů); koncem 
roku 2010 zažádal tento institut o prodloužení vývozního povolení do 31. 12. 
2011 

- Putovní výstava „Neznámý svět drobných savců“ byla během roku 2010 
zapůjčena převodem smluv 3 muzeím, a to: Muzeu Vysočiny Jihlava, 
Krkonošskému muzeum ve Vrchlabí a Regionálnímu muzeu v Chrudimi  
(20 exponátů) 

- Pro dokumentární film v expozici „Husité“ vyráběný firmou Cinebonbon, 
Brno byla zapůjčena faksimile Jistebnického kancionálu (1 exponát) 

- Pro dokument cyklu „Pevnosti“ si Česká televize, studio Brno zapůjčilo 
modely zbraní (4 exponáty) 

- Koncem června 2010 byla uzavřena smlouva s Úřadem vlády ČR na sbírkové 
předměty z Pozůstalosti Hany Benešové, které se vracely jako původní 
vybavení do sezimoústecké vily (172 exponátů původního mobiliáře z haly, 
jídelny a salonu a 1874 knihovních jednotek knihovny Edvarda Beneše do 
„velké pracovny“) 

4.7 Výpůjčky a zápůjčky s ostatními muzei 

Muzeum v roce 2010 zapůjčilo 597 exponátů, z toho 14 do zahraničí, 
7 k restaurování a 172 do Benešovy vily; 20 exponátů je putovních po republice od 
roku 2005 a 4 od roku 2009 jsou putovní v cizině.  

Vypůjčilo si 10 exponátů pro expozici „Husité“, a to 1 kus od Jihočeského muzea 
v Českých Budějovicích; 4 kusy od Farního sboru československé církve evangelické 
v Bošíně; 1 kus od Náboženské obce čs. v Chotovinách; 3 kusy od Západočeského 
muzea v Plzni a 1 kus od Polabského muzea v Poděbradech (celkem 9 ks) 
a prodloužena byla dlouhodobá výpůjčka z Národního muzea Praha na 3 exponáty 
dlouhodobě umístěné v expozici Husité. 

Do konce roku 2019 byla Ministerstvem kultury ČR prodloužena výpůjčka 
exponátů pro Společnost Husova muzea v Praze, provozující Husovo muzeum 
v Kostnici. 

Původních 15 dlouhodobě uzavřených  Smlouv o výpůjčce bylo nově vypracováno  
na dobu 8 let a týkají se muzeí, zámků, památníků, ale i města Tábor a obcí v celé ČR 



 19 

(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Muzeum Jana Amose Komentského 
v Praze, Muzeum Středního Pootaví ve Strakonicích, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 
Okresní muzeum v Tachově, Státní zámek Červené Lhota, Město Brandýs nad 
Labem (pro zámek), PIS Praha (zámek Ctěnice v Praze 5, Památník Jana Žižky 
z Trocnova, Památník Mladovožicka v Mladé Vožici, Památník Jistebnického 
kancionálu a Richarda Laudy v Jistebnici, Město Tábor, Obecní úřad ve Vlastiboři pro 
skanzen kovárny v Záluží, Obecní úřad Dolní Hořice, Obecní úřad Roudná) 

4.8 Přednášky 

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

4.8.1 Historické přednášky 

- doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (HM), Archeologický výzkum Staré táborské 
radnice – HM 28.1.  

- Jiří Šindelář (o. s. Naše historie), Průzkum legendami opředené rožmberské 
hrobky – HM 18. 2.   

- PhDr. Josef Zumr, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, Praha),  České dějiny v díle 
Karla Hynka Máchy – HM 18. 3.   

- ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF UK Praha), prof. František M. Bartoš – o životě 
a díle českého husitologa – HM 22. 4. 

- prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Literární akademie Josefa Škvoreckého a FF 
UK Praha), Středověký člověk Jan Žižka – SOkA 12. 10.   

- Dr. Jan Podlešák (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České 
Budějovice), Židovské památky na Táborsku – HM 4. 11. 

- Mgr. Iva Steinová (Národní památkový ústav Praha), Symbolika židovských 
náhrobků – HM 24. 11. 

Celkem 7 přednášek navštívilo 277 posluchačů. 

4.8.2 Přednášky cyklu Od Tábora až na konec světa v Soběslavi  

V zimních a jarních měsících roku probíhaly v Rožmberském domě v Soběslavi 
(RD), resp. v Kulturním domě města Soběslavi (KDMS) již tradiční cestopisné 
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přednášky „Od Tábora až na konec světa“, přičemž začátkem roku šlo o pokračování 
11. ročníku a v listopadu začal 12. ročník tohoto cyklu. Celkem v roce 2010 proběhlo 
6 cestopisných přednášek. Koordinátorem přednáškového cyklu je RNDr. Daniel 
Abazid. 

Přednášky 10. ročníku cyklu (2009–2010): 

- Mgr. Vítězslav Dohnal (advokát, Tábor): Welcome to Iran – RD 13. 1.  

- Simona Broukalová (účastnice expedice táborských turistů Erta Ale, Planá 
nad Lužnicí: Cesta po severní Etiopii – RD 10. 2. 

- Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (botanik, Ústav botaniky a zoologie 
Masarykovy univerzity v Brně): Réunion – ostrov vanilky a kapradin – RD 
11. 3. 

- RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (odborná pracovnice Katedry zoologie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze): La Palma – neprávem 
opomíjený kanárský ostrov – RD 14. 4. 

Přednášky 12. ročníku cyklu (2010 – 2011): 

- Martin Mykiska (světoběžník, dobrodruh, fotograf a novinář, Praha): 
Po zamrzlé řece do nitra Himálaje – KDMS 3. 11. 

- Mgr. Ester Ekrtová a RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. (botanici, Přírodovědecká 
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Telč): Arménie – 
hornatou krajinou Malého Kavkazu (putování za rostlinami, lidmi 
a památkami) – KDMS 1. 12.  

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

V Táboře pořádají od podzimu 2009 cestopisné přednášky společně BM, Divadlo 
Oskara Nedbala Tábor (DON) a Městský úřad Tábor – odbor kultury a cestovního 
ruchu. Promítání probíhají v DON (většinou v jeho Malém sále) a těší se neobyčejně 
velkému zájmu návštěvníků (průměrná návštěvnost v roce 2010 byla 237 osob). 
V lednu 2010 byla dokonce zaznamenaná rekordní účast v historii cyklu – přednášku 
J. Fišera o Kanadě shlédlo 382 lidí a bylo nutné požádat je o přesun do Velkého sálu 
DON! Tamtéž pak byly uvedeny prezentace o Norsku a Islandu. Celkem v roce 2010 
v Táboře proběhlo 12 cestopisných přednášek. Koordinátoři přednášek: D. Abazid 
a Marcel Kříž (DON), spolupráce Dana Nováková (DON). 

Přednášky 31. ročníku (2009 – 2010): 

- Ing. Josef Středa (projektant, cestovatel a fotograf, Praha): Tibet – krásný 
kout Země – DON 7. 1. (279. BČ)  
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- Ing. Jiří Fišer (cyklocestovatel, projektant a městský radní, Tábor): Na kole 
Západní Kanadou – DON 21. 1. (280. BČ)  

- Simona Broukalová (účastnice expedice táborských turistů Erta Ale, Planá 
nad Lužnicí): Cesta po severní Etiopii – DON 25. 2. (281. BČ)  

- RNDr. Jan Štursa (dlouholetý člen federace evropských národních parků 
EUROPARC a bývalý ředitel Správy Krkonošského národního parku, 
Vrchlabí): Národní parky USA – DON 18. 3. (282. BČ) 

- RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (odborná pracovnice Katedry zoologie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze): La Palma – neprávem 
opomíjený kanárský ostrov – DON 15. 4. (283. BČ) 

- Ing. Ctibor Košťál (fotograf, Trutnov): Barevné Norsko – DON 29. 4. (284. 
BČ) 

- Lumír Slabý (cestovatel, Tábor): Indonésie – Jáva a Bali – DON 13. 5. (285. 
BČ) 

- Ing. Jiří Svoboda (historický klimatolog, Praha): Utajené dějiny podnebí – 
DON 10. 6. (286. BČ) 

Přednášky 32. ročníku (2010 – 2011): 

- Ing. Radovan Jirků (cestovatel a motocyklista, Pelhřimov): Po Hedvábné 
stezce – DON 23. 9. (287. BČ) 

- Ing. Milan Břeský (cestovatel, České Budějovice): Za podzimní krásou Alp – 
DON 14. 10. (288. BČ) 

- Martin Mykiska (světoběžník, dobrodruh, fotograf a novinář, Praha): 
Venezuela – proti proudu Orinoka – DON 4. 11. (289. BČ) 

- Mgr. Martin Loew (cestovatel, Praha): Island – horká země s ledovou tváří 
– DON 9. 12. (290. BČ) 

4.8.4 Komentovaná prohlídka ve Veselí nad Lužnicí 

Mgr. Petr Šťovíček (BM): Komentovaná prohlídka Blatského muzea – seznámení 
s počátky muzea a vybranými exponáty – WD 27. 8.  

4.8.5 Přednášky mimo objekty HM 

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 

- Od husitské zemnice ke gotické kamenné radnici  přednáška pro Společnost 
pro zachování husitských památek – Husitské muzeum Tábor, 28. 1. 2010  



 22

- Archeologické výzkumy HM Tábor v roce 2009. Přednáška pro Českou 
archeologickou společnost – České Budějovice, 6. 3. 2010 

- Hradiště hory Tábor ve světle archeologie. Úvodní přednáška při vernisáži 
výstavy v Husitském muzeu v Táboře – Tábor, 31. 10. 2010 

Mgr. Klára Smolíková 

- Tajuplné knihovny. Přednáška pro Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v Táboře, 24. 11. 2010 

- Mediální výchova. Seminář z pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, 
katedře primární pedagogiky v zimním semestru roku 2010 v Praze 

Mgr. Petr Šťovíček 

- Dobrovolníkem v Mozambiku. Přenáška pro středisko Diakonie 
Českobratrské církve evangelické – středisko Rolnička, Soběslav, 5. 4.2010 

- Írán – po stopách Alexandra Velikého. Přednáška pro Střední odbornou 
školu pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí, 18. 5. 
2010 

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.  

Při účasti na vědeckých konferencích a sympoziích byly předneseny následující 
příspěvky (název přednášky, místo konání, název konference, pořadatel): Die 
militärische Karriere als Instrument für die Selbstrepräsentation des Adels; 
Sigmaringen (BRD), konference Adel in Südwestdeutschland und in Böhmen ca. 
1450 bis 1850, ve dnech 13. 5. 2010 – 15. 5. 2010, Landesarchiv Baden-Württemberg a 
Universität Freiburg. 

PhDr. Stanislav Zita – 7 přednášek k různým výročím či akcím: 

- přednáška k 80. výročí základní školy na Maredově vrchu v Táboře 

- přednáška pro osvětovou besedu Náchod u Tábora o historii obce 

- přednáška pro táborský klub vojenských důchodců o osvobození Táborska 
1945 

- přednáška ke 150. výročí pěveckého souboru Hlahol Tábor  

- přednáška při slavnosti předání praporu a znaku obce Slapy o místních 
dějinách 

- přednáška pro Domov seniorů Tučapy o dějinách obce 

- přednáška pro Český svaz žen Maredův vrch Tábor o životě Edvarda Beneše 
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4.9  Exkurze  

4.9.1 Cyklus Přírodou krok za krokem 

Již poosmé naši spolupracovníci z Blatského muzea připravili nabídku výprav do 
přírody za poznáním zajímavých koutů okresů Tábor, Příbram a Benešov. Cyklus 
v roce 2010 pořádalo BM poprvé společně s Hornickým muzeem Příbram a ve 
spolupráci s dalšími partnery, jimiž byly Česká společnost ornitologická, jihočeská 
pobočka České botanické společnosti, 21/12. základní organizace Českého svazu 
ochrany přírody ze Sezimova Ústí, Správa Chýnovské jeskyně, Městské muzeum 
Týnec nad Sázavou a občanské sdružení Danar Mladá Vožice. Naším společným 
záměrem je přispět k ekologické výchově obyvatel a návštěvníků regionu 
středočesko-jihočeského pomezí. 

Celkem v roce 2010 proběhlo 17 přírodovědných exkurzí. 

Přehled exkurzí cyklu Přírodou krok za krokem (chronologicky) 

- Vítání ptačího zpěvu v Táboře, tradiční vycházka do údolí Lužnice spojená 
s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, tentokrát navíc se 
soutěží o ceny a ukázkou sokolnického výcviku, vedoucí: Ing. Josef Jahelka, 
Ing. František Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí)4 
24. 4. 

- Ranní vítání ptačího zpěvu v Táboře, ranní vycházka podél Lužnice 
s pozorováním a poslechem ptáků, vedoucí: Ing. Michael Strnad (Chýnov, 
člen České společnosti ornitologické) 11. 5. 

- Vítání ptačího zpěvu a sledování obojživelníků u Horního Solopyského 
rybníka, /evropsky významná lokalita na Sedlčansku/ pozorování ptáků, 
ukázka jejich odchytu a kroužkování v okolí Horního Solopyského rybníka 
spojené s exkurzí za místní, výjimečně bohatou faunou obojživelníků, 
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora (Česká společnost ornitologická) a Mgr. David 
Fischer (Hornické muzeum Příbram) 2+31. 5. 

- Za obojživelníky na pískovnu u Borkovického Dvora /Soběslavsko/, 
prohlídka malé pískovny v oblasti Borkovických blat, v níž vedle žab žijí 
i populace tří druhů čolků, vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum 
Příbram) 1+32. 5. 

- Za obojživelníky evropsky významné lokality Velký Raputovský rybník 
/Příbramsko/, exkurze na mimořádně významnou lokalitu, jejíž součástí je 
i malá pískovna s řadou tůní (11 druhů obojživelníků), vedoucí: Mgr. David 
Fischer (Hornické muzeum Příbram) 38. 5. 
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- Za obojživelníky evropsky významné lokality Jablonná – mokřad 
/Příbramsko/ – exkurze na mimořádně významnou lokalitu s výskytem 
jedné z nejpočetnějších populací kuňky obecné u nás (+ dalších 9 druhů 
obojživelníků), zahrnující mj. i noční žabí „koncert“, vedoucí: Mgr. David 
Fischer (Hornické muzeum Příbram) 314. 5. 

- Za rostlinami do polí a pískoven mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem 
/Soběslavsko/, celodenní exkurze, jejímž hlavním cílem bylo hledání lokalit 
kriticky ohroženého druhu nepatrnce drobnoplodého (Aphanes australis), 
vedoucí: Ing. Martin Lepší (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) a 
Petr Lepší (Správa CHKO Blanský les Český Krumlov) 8 22. 5. 

- exkurzi ve spolupráci s jihočeskou pobočkou České botanické společnosti 
pořádaly také Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích a Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích. 

- Za jarní květenou na Solenický meandr /Sedlčansko/, seznámení s jarním 
aspektem skalních stepí a teplomilných trávníků typických pro údolí 
středního toku Vltavy, spojeno s velkolepou  vyhlídkou „Na Altánku“, 
vedoucí: Jiří Malíček (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze) 2+312. 6. 

- Zámecký park Březnice a jeho dřeviny /Příbramsko/, prohlídka parku 
a bylinkové zahrady obklopující státní zámek (národní kulturní památku) 
Březnice, vedoucí: RNDr. Anna Skalická (Katedra botaniky Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze) 1+320. 6. 

- Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou /Benešovsko/, pozorování 
kolonie netopýra velkého v hradní věži spojené s promítáním, vycházka 
k řece a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory, ukázka ochočených 
handicapovaných netopýrů, doprovodný program pro děti, vedoucí: RNDr. 
Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů)2+7 20. 8. 

- Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice /Táborsko/, odchyt 
netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory, ukázka 
ochočených handicapovaných netopýrů, promítání a doprovodný program 
pro děti, vedoucí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro 
ochranu netopýrů) a Aleš Nový (o.s. Danar Mladá Vožice) 2+6 21. 8. 

- Houby okolo rybníků turovecké soustavy /Táborsko/, exkurze za letními 
druhy hub do okolí zříceniny Kozího hrádku, vedoucí: Pavel Špinar (správce 
NPP Luční, Tábor) 1 28. 8. 

- Evropská noc pro netopýry v Chýnovské jeskyni /Táborsko/, vedoucí: RNDr. 
Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha) 510. 9. 
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- Za lišejníky na Zvírotický meandr /Sedlčansko/, seznámení s lišejníky 
silikátových skal a teplomilných trávníků v údolí středního toku Vltavy, 
vedoucí: Jiří Malíček (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze) 2+3 11. 9. 

- Ptačí festival u Malého Jordánu v Táboře, vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. 
František Vališ a Petr Tousek (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 4 18. 9. 

- Houby Borkovických blat /Soběslavsko/, mykologická exkurze vedená nejen 
po naučné stezce Borkovická blata, vedoucí: RNDr. František Kotlaba, CSc. 
(přední český mykolog, Praha) a Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) 1 

9. 10. 

- Po stopách chýnovského vápenictví /Táborsko/, celodenní vycházka na 
Kladrubskou a Pacovu horu zaměřená na historii a pozůstatky těžby 
a zakončená prohlídkou historických map, fotografií a nástrojů, vedl 
František Krejča (Správa Chýnovské jeskyně) 1+5 23. 10. 

Koordinátoři cyklu exkurzí: D. Abazid, (BM, exkurze označené 1), P. Schnitzerová 
(Nová) (externí spolupracovnice, exkurze označené 2) a Mgr. Jana Fischerová 
(Hornické muzeum Příbram, exkurze označené 3). 

Spolupracující partneři: J. Jahelka (21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, exkurze 
označené 4), K. Drbal a F. Krejča (Správa Chýnovské jeskyně, exkurze označené 5), 
A. Nový (Občanské sdružení Danar Mladá Vožice, exkurze označená 6), A. Bursová 
(Městské muzeum Týnec nad Sázavou, exkurze označená 7) a M. Lepší (jihočeská 
pobočka České botanické společnosti, exkurze označená 8). 

4.10 Historicko-vlastivědná exkurze 

Putování po památkách Veselí nad Lužnicí, Mgr. Petr Šťovíček uspořádal ve Veselí 
n. L. první z plánované série několika vlastivědných vycházek, vedoucí: Petr Šťovíček 
(BM) a M. Jelínek (kronikář města Veselí n. L.), 2. 10. 

4.10.1 Archeologické exkurze 

Po Táboře, expozici Život a práce středověké společnosti na Bechyňské bráně, po 
táborském hradě s expozicí „Táborský poklad“ a výstavě „Hradiště hory Tábor ve 
světle archeologie“ ve sklepních prostorech čp. 1 (stará radnice) uspořádal 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (HM) pro odborné zájemce a studenty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 6 exkurzí. 
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4.11 Lektorské a animační programy 

Od června 2010 začala v HM pracovat muzejní pedagožka Mgr. Klára Smolíková, 
která vytvořila systém lektorských a animačních programů strukturovaný podle 
cílových skupin jako nabídka pro školy (věkově kategorizovaná) a pro dětské 
návštěvníky v doprovodu rodičů.  

4.11.1 Programy pro školy 

„Hladovci a mlsouni“ (1. st. ZŠ) a „Hlad a hojnost“ (2. st. ZŠ) na Bechyňské bráně, 
září a říjen 2010 

„Jak se dělá expozice“ (1. st. ZŠ) a „Proč se mění dějiny“ (2. st. ZŠ)  v expozici 
Husité, listopad a prosinec 2010 

„Vánoční hádanky“ (1. st. ZŠ) ve staré radnici, prosinec 2010 

„Co se skrývá v muzejní knihovně?“, soutěž pro středoškolské studenty, v rámci 
které se uskutečnila exkurze do linecké muzejní knihovny, která sídlí v budově 
Zemského muzea a pasovské státní knihovny dne 19. října 2010, září až listopad 2010 

4.11.2 Programy pro veřejnost, zejména rodiny s dětmi 

„Práčetem ve městě Tábor“, interaktivní mapa pro poznávání starého města, září 
až prosinec 2010 

 „Získej poklad loupeživého rytíře Kotena“, poznávací hra v prostorách kotnovské 
věže, září až listopad 2010 

„Kdo chce mezi archeology“, pracovní list pro děti oživující návštěvu výstavy 
Hradiště hory Tábor ve světle archeologie, říjen až prosinec 2010 

4.11.3 Aktivizační programy u příležitosti státních svátků 

 „V muzeu je Drevokocúr“, hravé odpoledne zaměřené na znalost slovenského 
jazyka a jazykové mýty spojené s hraním slovenských písní, 28. říjen 2010 

„Samet, nebo sudlice?!“, hravé odpoledne zaměřené na život za socialismu 
zejména nemožnost svobodného cestování do zahraničí, 17. listopadu 2010 
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4.12 Koncerty a další akce  

Ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí proběhly 3 koncerty (pořádané ve 
spolupráci s Infocentrem města Veselí n. L.), v Soběslavi 1, v Táboře v rámci 
Táborských setkání 4. 

- Májový koncert Lenky Martinů a Martina Šedy, WD 14. 5. 

- Koncert Davida Kratochvíla, finalisty pěvecké soutěže Český talent 2010, 
WD 12. 11. 

- Vánoční koncert, Lenka Martinů (zpěv, kytara) a Martin Šeda (zpěv, klavír), 
WD 17. 12. 

- Závěrečný koncert žáků místní ZUŠ, RD 17. 6. 

- celodenní série 4. koncertních vystoupení v rámci Táborských setkání 
Rajský dvůr čp. 44 (Tábor), 11. 9.  

Program akcí spolupořádaných BM doplnily také dva tradiční soběslavské 
jarmarky, jejichž organizátorem je místní středisko Diakonie Českobratrské církve 
evangelické Rolnička: 

Velikonoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, SD 27. 3. 

Vánoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, SD 11. 12. 

Celkem 47 ostatních kulturně výchovných akcí pro veřejnost navštívilo 4 450 
osob, z toho 971 bylo účastníků specializovaných programů pro školy a jiné skupiny. 

4.13 Spolupráce s jinými organizacemi 

S Městem Tábor – odborem kulturního a cestovního ruchu se Husitské muzeum 
jako každý rok  podílelo na „Táborských setkáních“, konaných ve dnech 10. – 12. září 
2010 Dnem otevřených dveří památek zpřístupněním všech expozic a výstavních 
prostorů v neděli 12. 9. 2010, i poskytnutím prostoru „rajského dvora“ pro koncerty 
konané v sobotu 11. 9. 2010. 

Spolupráce s Městem Tábor – Odborem kultury a cest. ruchu resp. infocentrem 
Tábor je stále na dobré úrovni, zejména při různých kulturních akcích, a to nejen 
zapůjčováním exponátů, ale i spoluúčastí na instalaci výstav, apod. 

V Blatském muzeu v  Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, pobočkách Husitského 
muzea v Táboře je velmi dobrá spolupráce zejména s o. s. Ochrana fauny ČR Votice, 
Hornickým muzeem Příbram, střediskem Diakonie ČCE Rolnička Soběslav a školami, 
zvláště se SOŠ OTŽP  ve Veselí nad Lužnicí i Infocentrem Veselí n. L.  
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Stále pokračuje spolupráce s katedrami historie vysokých škol, pedagogickými 
fakultami a středními školami formou exkurzí, konzultacemi studentů, zapůjčováním 
studijního a knižního materiálu, apod., např. o základech práce v muzeu – návštěva 
knihovny, informace a základech muzeologie, návštěva archeologického oddělení, 
včetně keramické dílny – 3 x Gymnázium Tábor, Střední škola služeb a řemesel 
Tábor; Střední školou obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školou s právem státní 
jazykové zkoušky Tábor, obor 72-41-M/001 knihovnické a informační systémy 
a služeb; Soukromé gymnázium Tábor. 

Zůstává i spolupráce s Asociací českých muzeí a moravsko-slezských muzeí 
a galerií a sdělovacími prostředky, jako je Česká televize, Český rozhlas a především 
tisk.  

V gotickém sále čp. 1, který byl několikrát využit ke kulturně - společenským 
akcím, zejména Městem Tábor, hotel Dvořák, hotel Nautilus, atd., prováděli 
pracovníci muzea dozor nad provozem a uzamčení objektu. 

Stejný dohled provádí pracovníci muzea, zejména průvodci i při akcích skupiny 
A.R.G.O., která v Podzemních chodbách několikrát do roka pořádá tzv. „Oživené 
podzemí“. 

Pracovníci muzea stále provádí případné zájemce v průběhu celého roku po 
expozicích muzea, a to i cizojazyčně. 

Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí tradičně nabídlo své prostory pro koncerty 
studentů z Veselské Scholy  a Konzervatoře v  Českých Budějovicích   

V Soběslavi, ve Smrčkově domě, bylo tradičně poskytnuto zázemí pro 
Velikonoční a Vánoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička Soběslav, jehož 
spolupořadatelem byl Martin Kovář, správce SD v Soběslavi. 

V hale Rožmberského domu v Soběslavi proběhl závěrečný koncert žáků ZUŠ 
Soběslav.  

V květnu 2009 byla slavnostně otevřena naučná stezka Borkovická blata (zvaná 
též Blatská stezka), jejíž obnovu zajišťoval a financoval Krajský úřad Jihočeského 
kraje a na níž se zajištěním podkladů pro informační tabule partnersky podílelo i BM 
(blíže viz výroční zpráva BM 2009). V roce 2010 bylo doplněno několik dalších tabulí 
včetně prezentace dalšího z partnerů naučné stezky – SOŠ pro ochranu a tvorbu 
životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí (na úpravách textu a grafické podobě se 
opět podílel D. Abazid). 

Propagace muzea se provádí ve spolupráci se sdělovacími prostředky, zejména 
tiskem a v poslední době stále častěji i s regionálním vysíláním ČT1, ČRo2, RTV a rádii. 
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5 NÁVŠTĚVNOST 

Expozice a výstavy v objektech Husitského muzea navštívilo v roce 2010 celkem 
65 943 osob (včetně registrovaných volných vstupů). Z tohoto počtu tvoří děti 
a mládež podle zlevněných vstupenek počet 7 392.  Podle zvlášť zaznamenávaných 
údajů bylo mezi návštěvníky 9 060 cizinců. Přednášky, exkurze a koncerty navštívilo 
celkem 4 455 osob. V celkovém součtu  to bylo 70 398 návštěvníků. 

Hlavní expozice Husitského muzea „Husité“ byla 8 měsíců v roce uzavřena 
z důvodu celkové rekonstrukce objektu i vlastní reinstalace, přesto lze konstatovat, 
že návštěvnost byla poměrně vysoká. 

Expozice a výstavy: 
dle objektů; kromě objektu Staré radnice v Táboře a výstav jde o sezónní provoz 

Stará radnice, Tábor, čp. 1 (celoroční provoz) 
expozice Husité, středověké podzemí, Galerie výtvarného umění 36 746 
Bechyňská brána, Tábor 
expozice Život a práce středov. spol., vyhlídková věž Kotnov 15 594  
Památník E. Beneše, Sezimovo Ústí 6 374 
Rožmberský dům, Soběslav  
expozice Příroda Táborska, výstavy 2 654 
Smrčkův dům, Soběslav 
expozice Národopis Blat a Kozácka, výstavy 3 352 
Weisův dům, Veselí n. Lužnicí 
expozice Z pokladů muzea, výstavy 1 223 

celkem expozice a výstavy 65 943 
 
Kulturní a vzdělávací akce: 
přednášky Soběslav 190 
přednášky Tábor 277 
přednášky Tábor – divadlo O. Nedbala 2 850 
koncerty Soběslav a Veselí n. Lužnicí 263 
koncerty Tábor (v rámci Táborských setkání) 400 
přírodovědné exkurze 475 

celkem akce 4 455 
 

Návštěvnost celkem 70 398  
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6 VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST 

6.1 Výzkum pracoviště Tábor Husitského muzea: 

6.1.1 Útvar historického výzkumu 

Zpracovávání dílčích témat novověké historie pro Dějiny Tábora bylo přerušeno 
z důvodu dokončovacích prací na nové expozici Husité. Tento výzkumný projekt 
bude redefinován v roce 2011. 

PhDr. Stanislav Zita (historik novějších dějin) započal s postupným doplňováním 
informací o historických osobnostech Táborska do databáze Městské knihovny 
v Táboře a dále vytvořil: 

- měsíční kalendárium historických událostí k významným výročím pro 
Noviny táborské radnice (5 článků) 

- pro Městské lesy Tábor napsal texty pro naučnou stezku Pintovka 

- Městskému muzeu v Bechyni provedl konzultaci a doplnění textů pro 
expozici 

- s odborem kultury města Planá nad Lužnicí se podílel na přípravě 
informačního centra 

- Průběžně pokračuje zpracování dokumentace současnosti. 

- Výzkumná dokumentace byla prováděna podle platných norem. 

- Dlouhodobě pokračuje doplňování systematického katalogu kultury 
středověku. 

- Stejně jako v předcházejících letech se získávala a sledovala domácí 
a dostupná zahraniční literatura. 

6.1.2 Útvar archeologické památkové péče 

Archeologické oddělení, pod vedením doc. PhDr. Rudolfa Krajíce, CSc., který 
mimo jiné zajišťuje vedení smluvních archeologických výzkumů (20 lokalit) 
a vypracování nálezových zpráv a podkladů pro účtování (viz níže soupis), 
pokračovalo v odborné činnosti: Terénní archeologické aktivity – záchranné 
archeologické výzkumy. 

I v roce 2010 pokračovaly důležité a rozsáhlé archeologické výzkumy na stavbě 
dálnice Soběslav – Veselí nad Lužnicí.  
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Většina terénních akcí byla průběžně prezentována ve sdělovacích prostředcích 
a do konce roku 2010 bylo v Archeologickém ústavu AV ČR nově zaevidováno 27 
nálezových zpráv archeologických výzkumů HM Tábor a ArÚ AV ČR Praha. 

V roce 2010 bylo uzavřeno 45 smluv na archeologické výzkumy; z toho sml. 30/010 
storno E.ON a jeden dodatek ke smlouvě 7/2008 fa Pavel Dragoun A-MAX. 

Účetně bylo uzavřeno 17 smluv, z toho 11 z roku 2010, zbytek z roku 2009 a do 
roku 2011 přechází smlouva 20/2009 Hrad Soběslav a sml. 34/2009 Náprava 
kanalizačního stavu Táborsko a platná zůstává smlouva č. 43/2009 Koridor Horusice, 
která nebyla zatím realizována a sml. 7/2011 T-Mobile  Netěchovice. Dohlíženo bylo 
dalších 20 staveb, na které byly uzavřeny smlouvy. 

Nejrozsáhlejšími akcemi bylo dokončení 3 staveb Dálnice D3, a to stavba 0307 A , 
0308A a 0308 B; akce Vodárenské společnost Táborsko – Náprava kanalizačního 
stavu Táborsko - přechází ještě do roku 2011; dále akce Města Bechyně - 
rekonstrukce kanalizačních stok B, B1, B2. 

Obrat účtovaných  smluv činil 3 731 838,-Kč a přínos HM byl  917 700,-Kč. 

Smlouvy uzavřené v roce 2010 

Sml. 1/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kabel NN Slapsko 

Sml. 2/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kabel NN Borotín 

Sml.3/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kabel NN Sviny 

Sml. 4/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor  – kabel NN Soběslav Měst. Pivovar 

Sml. 5/2010  Golf Čertovo břemeno – Golf klub Alenina Lhota 

Sml. 6/2010  Město Mladá Vožice – hřbitov rekonstrukce chodníků 

Sml. 7/2010  Leonhard Moll Tower Ostrava – T-mobile – stanice  
   Netěchovice 

Sml. 8/2010  Technické služby Tábor- veřejné osvětlení 

Sml. 9/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – k NN Planá n/L – přeložka kabelů 

Sml. 10/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN  Želeč 

Sml. 11/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Makov 

Sml. 12/2010  Dmejchal Jiří Tábor – výstavba RD S.Ústí I. 

Sml. 13/2010  Ekosolar Nikol Čenkov – FVE Čenkov 

Sml. 14/2010  Obec Dolní Hořice- kNN Dolní Hořice 

Sml. 15/2010  Attica Trading s.r.o. Turovec – výstavba skladu Turovec 



 32

Sml. 16/2010   Město Bechyně – rekonstrukce kanalizačních stok  
  Bechyně 

Sml. 17/2010  Stavby D+h s.r.o. Tábor – FVE Zhoř u Tábora 

Sml. 18/2010  Antonín Matyš Chotoviny – FVE Košín 

Sml. 19/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Ratibořice p. Hodný 

Sml. 20/2010  SLE- Želeč Planá n/L – FVE Želeč 

Sml. 21/2010  Happy Sun s.r.o. Rataje – FVE Rataje 

Sml. 22/2010  Obec Meziříčí u Tábora – vodovod Meziříčí u Tábora 

Sml. 23/2010  MK Service s.r.o. Tábor – výstavba haly Tábor-Klokoty 

Sml. 24/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – k NN Dráchov 

Sml. 25/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Libějice 

Sml. 26/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Vlastiboř 

Sml. 27/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Vřesce 

Sml. 28/2010  Solarenvi a.s. Třeboň – FVE Želeč 

Sml. 29/2010  Madeta a.s. Čes. Budějovice – úprava navaděče – 
Madeta Planá n/L 

Sml. 30/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – výměna kabelů Tábor -STORNO 

Sml. 31/2010  Nasap s.r.o. Tábor – přeložka dálkového vod. N. Dvory 
u Opařan 

Sml. 32/2010  Firesta Fišer Brno – oprava mostu Bechyně –Hvožďany 

Sml. 33/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Planá n/L-Smolín 

Sml. 34/2010  E ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Čelkovice  

Sml. 35/2010  E ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Sudoměřice u Bechyně 

Sml. 36/2010  Leonhard Moll Tower Ostrava – T-mobile stanice –Hlasivo 

Sml. 37/2010  E ON ČR s.r.o.Tábor – kNN Planá n/L –Hejtman 

Sml. 38/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor -kNN Mladá Vožice p. Vobořilová 

Sml. 39/2010  E.ON ČR s.r.o.Tábor – kNN  Libějice 

Sml. 40/2010  Aston s.r.o. Tábor – terénní úpravy Záhostice 

Sml. 41/2010  E.ON ČR s.r.o. Tábor – kNN pro RD Malšice  
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Sml. 42/2010  Leonhard Moll Tower Ostrava – stanice T-mobile  
   Týn – Řečice 

Sml. 43/2010  Obec Košice – čistička odpadních vod z obce  

Sml. 44/2010 Římskokatolická farnost Dražice – odvodnění zdiva 
kostela Dražice 

Sml. 45/2010 BV. S. V. Energie s.r.o. Chotoviny Červené Záhoř – FVE 
Košice 

Evidence nálezových zpráv v roce 2010 – 18 ks 

Poř. č.  NZ Akce      rozsah stran 

192 sml. 28/2009 dálnice D3 0308A- Žíšov  ŘSD ČR Č.B  66 +2 CD  

193 sml.20/2009 Hrad Soběslav – Město Soběslav  27 +1 CD  

194  sml. 47/2009 Hrad Soběslav – E.ON ČR Tábor  11 +1 CD 

195 bez smlouvy Tábor čp. 1 – HM v Táboře   146 +1 CD 

196 sml. 25/2009 dál. D3 0307A – Koberný ŘSD Č.R.Tábor   25 + 1 CD 

197 sml. 34/2009 Vodár. spol. Táborsko – Náprava kanal. soustavy  
        66 + 2 CD 

198 sml. 28/2009 dálnice D3 0308 A Řípec – ŘSD ČR Č.B.  30 + 1 CD 

199 sml. 2/2010 Borotín – kNN – E.ON ČR Tábor   9 + 1 CD 

200 sml. 27/2010 Vřesce – kNN – E.ON ČR Tábor    10 + 1 CD 

201 sml. 11/2010 Makov – kNN – E.ON ČR Tábor   11 + 1 CD 

202 sml. 36/2010 Hlasivo – T-mobile – Leonhard Moll .Ostrava 13 +1 CD 

203 sml. 5/2010 Alenina Lhota – Golf klub  Čertovo břemen1 negativní 

204 sml. 31/2010 Nové Dvory u Opařan – přeložka vodovodu NASAP   
        12 + 1 CD 

205 sml.6/2010  Mladá Vožice – chodníky u hřbitova Města Ml. Vožice 
        10 + 1 CD 

206 sml. 21/2010 Rataje – FVE – HAPPY SUN s.r.o. Rataje  5 + 1 CD 

207 sml. 19/2010 Ratibořice – kNN – E.ON ČR Tábor  12 + 1 CD 

208 sml. 20/2009 Soběslav – záchrana gotického hradu – Město Soběslav 
        10 + 1 CD 
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209 sml. 44/2010 Dražice odvodnění zdí kostela – Římskokat. f. Dražice 
        9 + 1 CD 

6.2 Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

S nástupem nových odborných pracovníků (kurátorů) do Blatského muzea, 
etnoložky Mgr. Zuzany Novákové a kulturního historika Mgr. Petra Šťovíčka, BM 
výrazně rozšiřuje svůj odborný záběr (po léta zaměřený pouze na botaniku 
a zoologii) o zmíněné společenské vědy. V následujícím přehledu jsou uvedena 
dlouhodobá témata výzkumu jednotlivých pracovníků a jejich konkrétní naplnění 
v roce 2010. Zásadním výzkumným úkolem bylo dokončení pětiletého zoologického 
projektu Zoogeografie drobných savců severní části Českomoravské vrchoviny 
(Insectivora, Chiroptera, Rodentia) podpořeného grantem MK ČR (řešitel 
P. Zbytovský, HM, společně s RNDr. Milošem Anděrou z Národního muzea v Praze). 

6.2.1 RNDr. Daniel Abazid 

Flóra a vegetace Táborska – v roce 2010 navštíveny následující přírodovědně 
zajímavé lokality okresu: přírodní rezervace Borkovická blata (evropsky významná 
lokalita) a Choustník, přírodní památky Luna a Kutiny, významný krajinný prvek 
Bažina nad Starým rybníkem u Kvasejovic, oblast Veselských pískoven. 

6.2.2 Mgr. Zuzana Nováková 

Lidová architektura na Táborsku (Kozácku) – mapování usedlostí, zástavby, 
výzdoby apod. ve vesnicích na Táborsku (výzkum probíhá v cca 100 obcích), 
konzultace s fotoarchivy v Praze a Českých Budějovicích a dalšími odbornými 
pracovišti. 

6.2.3 Mgr. Petr Šťovíček 

Kulturní dějiny rožmberské doby a druhý život Rožmberků v Soběslavi – mj. 
v souvislosti s přípravou výstavy „Soběslav – město pětilisté růže“ a jejích 
doprovodných publikací. 

Dějiny Veselí nad Lužnicí – aktuálně se zaměřením na dějiny veselského muzea. 

6.2.4 RNDr. Petr Zbytovský 

Fauna drobných savců Českomoravské vrchoviny – ukončení práce na pětiletém 
(2006 – 2010) grantovém  projektu MK ČR „Zoogeografie drobných savců severní 
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části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia)“, na němž 
spolupracují také další zoologové (RNDr. Miloš Anděra, CSc., RNDr. Vladimír 
Lemberk a doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.). 

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

Sledování výskytu bělozubky bělobřiché v Třeboňské pánvi s prvními nálezy druhu 
v této oblasti (dva čtverce síťového mapování). 

6.3 Účast pracovníků muzea na vědeckých konferencích, seminářích 
a studijních cestách 

Abazid D.  Podzimní setkání muzejních botaniků pořádané Botanickou 
komisí AMG ČR v Moravském zemském muzeu v Brně (12. 10. – 
13. 10. 2010) – na programu byly určovací semináře věnované 
rodům Potamogeton (rdest) a Callitriche (hvězdoš) a také 
informace o vývoji nového databázového programu pro 
muzejní sbírky I3S 

Krajíc R. Česká archeologická společnost, Č. Budějovice, 6. 3. 2010 
Jihočeské archeologické komise, 12 x zasedání 

Líkařová J.  Jednání regionální sekce Knihovnické komise AMG ČR 
v Českých Budějovicích, 21.6.2010 

Nováková Z.  Dějiny staveb 2010 – 11. mezinárodní konference v Nečtinách, 
26. 3. – 28. 3. 2010 

 Vliv pozemkových reforem na stavební vývoj venkovských sídel 
– seminář Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České 
národopisné společnosti v Blovicích, 18. – 19. 5. 2010 

Beseda na téma Blata a Kozáci ve Skalici 28. 3. 2010 

Smolíková K.  Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 
konaný ve dnech 15. – 16. 11. 2010 v Brně. Přednesení příspěvku 
a organizační zajištění semináře Ponořte se do historie 
pořádaný Husitským muzeem v Táboře, 23. 11. 2010 

Seminář Metody techniky a dramatické výchovy pořádaný 
AMG v Muzeu hl. m. Prahy, 8. 12. 2010  

Vybíral Z.  Die militärische Karriere als Instrument für die 
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Selbstrepräsentation des Adels; Sigmaringen (BRD), 
konference Adel in Südwestdeutschland und in Böhmen ca. 
1450 bis 1850, ve dnech 13. 5. 2010 – 15. 5. 2010, Landesarchiv 
Baden-Württemberg a Universität Freiburg 

Zbytovský P. Valná hromada České společnosti pro ochranu netopýrů 
v Národním muzeu v Praze, 16. 3. 2010 

6.4 Další vzdělávání muzejních pracovníků: 

Bicanová Hana, Bc. , Smolíková Klára, Mgr. a Šťovíček Petr, Mgr. zahájili studium 
Kurzu muzejní propedeutiky, který pořádá AMG ČR. 

Janda František, Bc. navázal na dokončené bakalářské studium na FPF SLU 
v Opavě v oboru středověká archeologie a pokračuje na Archeologickém ústavu FF 
JU v Českých Budějovicích. 

Vlasák Vít zahájil studium nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky 
s tématem „Muzejní výstavnictví“, který pořádá AMG ČR.  

Líkařová Jana a Vacková Jindřiška (knihovnice) se společně s muzejní 
pedagožkou Smolíkovou Klárou, Mgr. zúčastnily exkurze do linecké muzejní 
knihovny, která sídlí v budově Zemského muzea a pasovské státní knihovny, 19. 10. 
2010. 
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7 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

7.1 Ediční činnost 

V roce 2010 vydalo Husitské muzeum v Táboře publikaci „Soběslav – město 
pětilisté růže“, u příležitosti výstavy, konané v Táboře a v Soběslavi v roce 2011, ISBN 
978-80-254-9076-1. Pro Husitské muzeum tisk: Reklamní atelier s. r. o. Soběslav, 2010, 
náklad 2000 ks. Text: Mgr. Petr Lintner, spolupráce RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr 
Šťovíček (BM) a další. 

Vydání bylo podpořeno příspěvkem Ministerstva kultury ČR v rámci programu 
„Kulturní aktivity“ 2010 a je doplněno souborem pohlednic s rožmberskou 
tématikou. 

7.2 Publikační činnost 

7.2.1 doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.  

- Krajíc, R. (2010): Hradiště Chýnov u Tábora. Archeologický výzkum 2007-
2008, AVJČ 23, České Budějovice, 155-190. 

- Krajíc, R. (2010): Sezimovo Ústí I – Švehlova ulice čp. 66. Archeologický 
výzkum v historickém centru města v roce 2009, AVJČ 23, České 
Budějovice, 273-282. 

- Krajíc, R. (2010): První archeologický výzkum v Mladé Vožici, AVJČ 23, 
České Budějovice, 283-290. 

- Krajíc, R. (2010): Cisterna ze 13. století v táborské Úzké ulici, in: Zaměřeno na 
středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Nakladatelství Lidové 
noviny. Praha, 338-346. 

- Do dané kategorie se započítávají též Nálezové zprávy, ukládané 
v centrálních vědeckých a památkových institucích: 

- Krajíc, R. (2010): Dálnice D3  0308A- Žíšov  ŘSD ČR Č.B., sml. 28/2009; 66 str. 
+ 2 CD. NZ HM Tábor, př.č. 192. 

- Krajíc, R. (2010): Hrad Soběslav. Sml. 20/2009 s Městem Soběslav, 27 str. + 
1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 193.  

- Krajíc, R. (2010): Hrad Soběslav. Sml. 47/2009 s E.ON ČR Tábor, 11 str. + 1CD. 
NZ HM Tábor, př.č. 194.   
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- Krajíc, R. (2010): Tábor – čp. 1. Bez smlouvy, pro HM Tábor, 146 str. + 1 CD. 
NZ HM Tábor, př.č. 195. 

- Krajíc, R. (2010): Dálnice D3 0307A – Koberný. Sml. 25/2009 s ŘSD Č. R., 
25 str. + 1CD. HM Tábor, př.č. 196. 

- Krajíc, R. (2010): Tábor – náprava kanalizační soustavy. Sml. 34/2009 
s Vodárenskou společností Táborsko, 66str. + 2 CD. NZ HM Tábor, př.č. 197. 

- Krajíc, R. (2010): Dálnice D3 0308 A – Řípec. Sml. 28/2009 s ŘSD ČR, 30 str. + 1 
CD. NZ HM Tábor, př.č. 198.  

- Krajíc, R. (2010): Borotín – kabel NN. Sml. 2/2010 s E.ON ČR Tábor, 9 str. + 
1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 199. 

- Krajíc, R. (2010): Vřesce –  kabel NN. Sml. 27/2010 s E.ON ČR Tábor, 10 str. + 1 
CD. NZ HM Tábor, př.č. 200. 

- Krajíc, R. (2010): Makov –  kabel NN. Sml. 11/2010  s E.ON ČR Tábor, 11 str. + 1 
CD. NZ HM Tábor, př.č. 201.  

- Krajíc, R. (2010): Hlasivo –Tmobile. Sml. 36/2010 s Leonhard Moll Ostrava, 
13 str. + 1 CD, NZ HM Tábor, př.č. 202. 

- Krajíc, R. (2010): Alenina Lhota. Sml. 5/2010 s Golf klub Čertovo břemeno, 
1 str. bez NZ, evidence HM Tábor př.č. 203. 

- Krajíc, R. (2010): Nové Dvory u Opařan – přeložka vodovodu. Sml. 31/2010 
s NASAP, 12str. + 1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 204. 

- Krajíc, R. (2010): Mladá Vožice – hřbitov. Sml. 6/2010 s Městem Ml. Vožice, 
10 str. + 1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 205. 

- Krajíc, R. (2010): Rataje – obec. Sml. 21/2010  s HAPPY SUN s.r.o. Rataje, 
5 str. + 1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 206. 

- Krajíc, R. (2010): Ratibořice – kabel NN. Sml. 19/2010 s E.ON ČR Tábor, 12 str. 
+ 1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 207. 

- Krajíc, R. (2010): Soběslav – záchrana gotického hradu. Sml. 20/2009 
s Městem Soběslav, 10 str. + 1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 208. 

- Krajíc, R. (2010): Dražice - odvodnění zdí kostela. Sml. 44/2010 s Římskokat. 
f. Dražice, 9 str. + 1 CD. NZ HM Tábor, př.č. 209. 
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7.2.2 PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.  

- Husiti contra husarze. In: Wojciech Iwańczak – Janusz Smołucha (edd.), 
Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i 
w czasach wczesnonowożytnych, Kraków 2010, s. 393-420. 

- Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, 
identity, konflikty, Praha 2010 (autorský podíl). 

7.2.3 PhDr. Stanislav Zita  

- Zita, S.:  Historie v ulicích Tábora – táborské ulice v historii. ISBN 978-80-
86659-24-4. Vydal: Ing. Václav Šedivý – nakladatelství OSSIS, vydání I., 60 
stran, 2010. 

7.2.4 Recenze 

Krajíc R. 

 

Krajíc R. 2010: História skla. Študijné zvesti AU SAV č. 45-
46, Nitra. In: AVJČ 23, České Budějovice, 315-318. 

Krajíc, R. 2010: Martin Krenn – JohannaKraschitzer – Doris 
Schön – Jasmíne Wagner: Koch- und Tafelgeschirr des 18. 
Jahrhunderts. Ein Keramikfundkomplex aus Melk. 
Niderösterreich. FÖ A 17. Wien. In: AVJČ 23, České 
Budějovice, 319-321. 

Krajíc, R. 2010: Kinga Tarcsay: Frühneuzeitliche 
Glasproduktion in der Herrschaft Reichenau am Freiwald. 
Niderösterreich. FÖ A 19. Wien. In: AVJČ 23, České 
Budějovice, 323-324. 

Krajíc, R. 2010: Fröhlich, J. – Chvojka, O. – Michálek, J.: 
Nálezy rolniček v jižních Čechách; rkp. recenze pro 
redakční radu AVJČ 23, České Budějovice. 

Krajíc, R. 2010: Pták, M.: Nová lokalita 13. století na 
Kolíbečku (okr. Klatovy); rkp. recenze pro redakční radu 
AVJČ 23, České Budějovice. 

Krajíc, R. 2010: Rytíř, L.: Drobná keramická plastika ve 
sbírkách Milevského muzea; rkp. recenze pro redakční 
radu AVJČ 23, České Budějovice. 

Krajíc, R. 2010: Fröhlich, J. – Kypta, J.: Nález raně 
novověké keramiky u Uzenic na Blanensku; rkp. recenze 
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pro redakční radu AVJČ 23, České Budějovice. 

Krajíc, R. 2010: Kovář, D.: Tvrziště na Českobudějovicku. 
Katalog archeologicky zajímavých lokalit; rkp. recenze 
pro redakční radu AVJČ 23, České Budějovice. 

Krajíc, R. 2010: Čapek, L.: Příspěvek k chronologii vrcholně 
středověké keramiky z Českých Budějovic; rkp. recenze 
pro redakční radu AVJČ 23, České Budějovice. 

Zita S. recenze knihy Město, které bylo založeno dvakrát. 
Městský úřad Sezimovo Ústí 

7.2.5 Odborné studie a články 

Nováková Z. Nováková Z. (v tisku): Lidový dům na soběslavsko-
veselských Blatech. Zpravodaj komise pro lidové 
stavitelství, sídla a bydlení České národopisné 
společnosti, Praha, 8. 

Nováková Z. (v tisku): Etnografické regiony Blata a 
Kozácko s důrazem na odlišnosti lidové architektury. 
[Příspěvek ke konferenci Genius loci českého jihu a 
západu VII.] – Jihočeské muzeum, České Budějovice. 

Šťovíček P. Šťovíček P. (v přípravě): Rožmberská tradice v 17. a 18. 
století v měšťanském a církevním prostředí na bývalém 
Rožmberském dominiu. 

Zbytovský P. V rámci uvedeného přírodovědného výzkumu byly v roce 
2010 vytvořeny následující práce: 

Zbytovský P. Zoogeografie drobných savců severní části 
Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, 
Rodentia). Závěrečná zpráva o řešení programového 
projektu MK ČR v letech 2006 - 2010. – Ms., 130 pp. 

Anděra M., Lemberk V. et Zbytovský P. (2010): Drobní 
savci Svitavské vrchoviny (východní Čechy) 
(Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia). – 
Lynx, Praha, 41 

Zbytovský P. (2010): První nález bělozubky bělobřiché 
(Crocidura leucodon) v Třeboňské pánvi. – Lynx, Praha, 41. 
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7.2.6 Populárně naučné  články, texty pro  filmy, rozhovory se sdělovacími 
prostředky 

Z iniciativy Krajského úřadu Jihočeského kraje začalo v roce 2008 nakladatelství 
Ing. Václav Šedivý – OSSIS Tábor vydávat ediční řadu letáků o zvláště chráněných 
územích Táborska, která navazuje na obdobné edice vydávané v minulosti 
táborským Gymnáziem P. de Coubertina a naším muzeem. Redaktorem a hlavním 
autorem edice je RNDr. Daniel Abazid. Po 10 dílech vydaných v letech 2008 a 2009 
vyšel v roce 2010 následující, na němž se podíleli mj. D. Abazid a P. Zbytovský. 

Abazid D., Fišer J., Máca J. et Rajlich P. [Juřičková L., Vlášek M. et Zbytovský 
P. collab.] (2010): Zvláště chráněná území Jihočeského kraje. Přírodní rezervace 
Choustník. – 8 p. [leták], ed. Ing. Václav Šedivý – OSSIS Tábor. 

V rámci přípravy rožmberské výstavy vydalo HM již koncem roku 2010 dvojici 
publikací doprovázejících tuto výstavu. Sada pohlednic „Soběslav – město pětilisté 
růže“ obsahuje desítku vesměs historických záběrů na soběslavské stavby spojené s 
působením Rožmberků, stejnojmenná brožura rekapituluje význam Rožmberků pro 
město, významné soběslavské osobnosti rožmberské doby, fakta a mýty o Zuzaně 
Vojířové i tzv. druhý život Rožmberků.  

V bohatém obrazovém doprovodu nechybí fotografie řady předmětů, které 
budou v roce 2011 prezentovány na výstavě. Na přípravě obou se vedle hlavního 
autora, jímž je náš externí spolupracovník Mgr. Petr Lintner, podíleli D. Abazid, 
P. Šťovíček a grafik Luboš Tíkal ze soběslavského Reklamního ateliéru, který zároveň 
publikace vytiskl. Snímky sbírkových předmětů pro brožuru pořídil fotograf Zdeněk 
Prchlík (HM-T). 

Citace publikací: 

- Lintner P. [Abazid D. et Šťovíček P. collab.] (2010): Soběslav – město 
pětilisté růže. – Husitské muzeum, Tábor, 32 pp. 

- Lintner P. [red.] [Abazid D. et Šťovíček P. collab.] (2010): Soběslav – město 
pětilisté růže. – Husitské muzeum, Tábor, non pag. [sada 10 pohlednic 
s přebalem]. 

Mgr. Klára Smolíková byla garantem projektu EVVO – průřezová témata na 
„klíč“, v rámci kterého jsou vytvářeny vzdělávací materiály pro základní školy 
(pracovní listy, metodiky, prezentace, webová podpora). 

Petr Šťovíček představil výstavy Rožmberská Soběslav v Českém rozhlase a na 
Veletrhu cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Dále na anketě o nejkrásnější 
pohlednici jižních Čech. 

Ředitel muzea Mgr. Jakub Smrčka poskytl 6 rozhovorů pro Český rozhlas a další 
zástupce celostátního i regionálního v souvislosti s otevřením nové expozice Husité. 
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Dále byl na žádost České televize Brno zahrnut do natáčení krátkometrážního 
dokumentárního filmu o táborské husitské pevnosti v rámci nového cyklu ČT Brno 
(uvedení v roce 2011). 

PhDr. Stanislav Zita:  

- cyklus 11 článků o historii názvů táborských ulic pro Táborský deník 

- cyklus 24 článků z historie táborských domů pro Táborský deník 

- 20 samostatných článků z oblasti moderních dějin, historických tradic 
a jejich prezentace v současnosti pro Táborský deník a Národní Osvobození 

- nahrávka o památkách města Tábora pro rozhlas Hradec Králové 

- natáčení dokumentů Skutečný vyšší princip a Jaroslav Vacek pro cyklus 
České televize Neznámí hrdinové 

7.2.7 Články s muzejní tématikou v regionálním tisku 

V roce 2010 vyšlo 34 článků a oznámení, které byly věnované akcím BM a jejichž 
autory nebo spoluautory byli pracovníci BM (nejčastěji D. Abazid, ale i Z. Nováková 
a P. Šťovíček). V jednom případě jde o článek v celostátním odborném periodiku, 
zbývající byly otištěny v regionálním tisku.  

Od května 2010 najdou čtenáři Soběslavské hlásky i Veselska informace o BM 
v pravidelné rubrice „Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí“, v jejímž 
záhlaví je i muzejní logo. 

Níže jsou uvedeny vybrané články o akcích BM, které vyšly v dalších regionálních 
novinách. 

Přehled článků, jejichž autory jsou pracovníci BM (řazeny chronologicky): 

- Nováková Z. (2010): Proměna národopisné expozice Blatského muzea 
v Soběslavi – Zpravodaj komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České 
národopisné společnosti, Praha, 7: 21. 

- Abazid D. (2010): Narodil se Kristus Pán... v Blatském muzeu. – Veselsko, 
Veselí n. L., 19/1:12. [pozvánka na vánoční výstavu 2009 ve SD, lednové 
Veselsko vyšlo už v prosinci 2009]. 

- Nováková Z. (2010): Zahájení vánoční výstavy Narodil se Kristus Pán... 
[vzpomínka na vánoční výstavu 2009 ve SD] – Soběslavská hláska, 
Soběslav, 19/1: 9. 

- Anonymus [Abazid D.] (2010): Blatské muzeum Vás zve na únorovou 
přednášku ... Cesta po severní Etiopii. [přednáška v RD] – Soběslavská 
hláska, Soběslav, 19/2: 1. 
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- Anonymus [Abazid D.] (2010): Blatské muzeum Vás zve na březnovou 
přednášku ... Réunion – ostrov vanilky a kapradin. [přednáška v RD] – 
Soběslavská hláska, Soběslav, 19/3: 9. 

- Anonymus [Abazid D.] (2010): Blatské muzeum Vás zve na dubnovou 
přednášku ... La Palma – neprávem opomíjený kanárský ostrov. [přednáška 
v RD] – Soběslavská hláska, Soběslav, 19/4: 5. 

- Abazid D. (2010): Letní sezona začíná! Voda a život. Výstavy ve Weisově 
domě ve Veselí n/L. Přírodou krok za krokem. [program BM na květen] – 
Soběslavská hláska, Soběslav, 19/5: 10 et Veselsko, Veselí n. L., 19/5:14. 

- Abazid D. (2010): Vítejte v muzeu! Voda a život. Výstavy ve Veselí n. L. – 
Tvůrčí proměny, Přírodou Třeboňska. [program BM na červen] – 
Soběslavská hláska, Soběslav, 19/6: 10  

- Abazid D. (2010): Zveme vás do Blatského muzea v Soběslavi a Veselí n. L. 
[program BM na červen] – Veselsko, Veselí n. L., 19/6: 12 [redakčně 
zkrácená verze květnového článku]. 

- Abazid D. (2010): Voda a život. Pozvánka do Veselí nad Lužnicí – Přírodou 
Třeboňska [program BM na červenec a srpen] – Soběslavská hláska, 
Soběslav, 19/7: 23 et 19/8: 12. 

- Abazid D. (2010): Blatské muzeum ... si vás dovoluje pozvat na výstavu 
fotografií Ing. Josefa Hláska a RNDr. Jana Ševčíka. [výstava Přírodou 
Třeboňska v červenci a srpnu ve WD] – Veselsko, Veselí n. L., 19/7: 1. 

- Abazid D. [et Hadravová M.] (2010): Zveme vás do Blatského muzea 
v Soběslavi a Veselí n. L. – Voda a život, Přírodou Třeboňska. [program BM 
na červenec a srpen, včetně medailonů J. Hláska a J. Ševčíka] – Veselsko, 
Veselí n. L., 19/8: 12. 

- Šťovíček P. (2010): Blatské muzeum Weisův dům si vás dovoluje pozvat na 
komentovanou prohlídku muzea. – Veselsko, Veselí n. L., 19/8: 1. 

- Čížek M. [Abazid D. collab.] (2010): Výlet na houby s mykologem je velké 
dobrodružství. [mykologická exkurze v srpnu] – Táborsko, Tábor, 14/35: 24. 

- Abazid D. (2010): Ještě jste nebyli na výstavě Voda a život? Jihočeská krajina 
F. A. Hanzala. Přírodou krok za krokem... [program BM na září] – 
Soběslavská hláska, Soběslav, 19/9: 6. 

- Abazid D. et Šťovíček P. (2010): Ještě jste nebyli na výstavě Voda a život? 
Jihočeská krajina F. A. Hanzala. Přírodou krok za krokem... [program BM na 
září s medailonem A. Hanzala] – Veselsko, Veselí n. L., 19/9: 12. 
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- Anonymus [Hadravová M.] (2010): Představujeme vám. [rozhovor 
s P. Šťovíčkem] – Veselsko, Veselí n. L., 19/9: 14. 

- Abazid D. (2010): Muzeum v pohybu (1). [informace o aktuálním dění v BM: 
personální změny a nový depozitář ve Veselí n. L.] – Soběslavská hláska, 
Soběslav, 19/10: 18 [bez číslice v názvu článku] et Veselsko, Veselí n. L., 19/10: 
18. 

- Abazid D. (2010): Přírodou (a tentokrát i po stopách historie) krok za 
krokem... [exkurze v září] – Soběslavská hláska, Soběslav, 19/10: 18 et 
Veselsko, Veselí n. L., 19/10: 18. 

- Abazid D. (2010): Muzeum v pohybu (2). [informace o aktuálním dění v BM: 
rekonstrukce RD a plán akcí BM pro Rožmberský rok 2011] – Soběslavská 
hláska, Soběslav, 19/11: 15 et Veselsko, Veselí n. L., 19/11: 14. 

- Abazid D. (2010): Od Tábora až na konec světa. [zahájení 12. ročníku 
přednáškového cyklu] – Soběslavská hláska, Soběslav, 19/11: 15 et Veselsko, 
Veselí n. L., 19/11: 14 [redakčně zkrácená verze].  

- Nováková Z. (2010): Milý Ježíšku... [výzva ke spolupráci na vánoční výstavě 
ve SD] – Soběslavská hláska, Soběslav, 19/11: 15. 

- Abazid D. (2010): Muzeum v pohybu (3). [informace o aktuálním dění v BM: 
plán na využití současných depozitárních prostor po jejich přestěhování do 
nového depozitáře ve Veselí n. L. a výstavní program BM na rok 2011] – 
Soběslavská hláska, Soběslav, 19/12: 14 et Veselsko, Veselí n. L., 19/12: 14. 

- Abazid D. (2010): Od Tábora až na konec světa. Arménie – hornatou 
krajinou Malého Kavkazu. Putování za rostlinami, lidmi a památkami. 
[prosincová přednáška] – Soběslavská hláska, Soběslav, 19/12: 14 et 
Veselsko, Veselí n. L., 19/11: 14. 

- Nováková Z. (2010): Milý Ježíšku... [vánoční výstava ve SD] – Soběslavská 
hláska, Soběslav, 19/12: 14 et Veselsko, Veselí n. L., 19/11: 14. 
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8 KNIHOVNY A ODBORNÉ SLUŽBY VEŘEJNOSTI 

8.1 Knihovny  

V roce 2002 začala celková reinstalace a rekatalogizace knihovny dnešního BM. 
Během ní je mj. vytvářen předmětový katalog, jednotlivé svazky jsou i fyzicky řazeny 
podle oborů a zároveň katalogizovány do databázového programu na PC. 
Po prvotní zkušenosti s programem Library 2000 byl pro tento účel zakoupen 
a v současnosti je používán program Clavius vyvíjený táborskou firmou Lanius s. r. o., 
který je nejpoužívanějším knihovnickým programem v ČR. Stejnou databázi využívá 
také táborská muzejní knihovna. Nový program umožňuje zadávání podrobnějších 
údajů o jednotlivých svazcích, k čemuž bude postupně docházet. Během roku 2010 
byly upřesněny údaje o části knižního fondu uloženého v botanické pracovně a také 
o části fondu periodik (dotčené svazky byly zároveň opatřeny čárovým kódem).  

Zároveň do databáze přibyly záznamy o svazcích knihovny J. D. Arbeitera, 
přičemž jde o data vzniklá přepisem původního lístkového katalogu (tuto 
retrokonverzi provedla externí knihovnice Bc. Monika Vlasáková, která se 
Arbeiterovou knihovnou odborně zabývá). 

Vzhledem k metodice zápisu knih do databází (viz výroční zprávu za rok 2008) 
platí, že udávaný celkový počet svazků v knihovně je pouze orientační a přesně bude 
vyčíslen až po dokončení celkové rekatalogizace.  

Při reinstalaci knihovny došlo v minulých letech také k vyčlenění duplicitních 
svazků periodik (blíže popsáno ve výročních zprávách za léta 2003 a 2004). Nabídka 
odepsaných a dosud volných svazků je zveřejněna na internetových stránkách HM. 
V průběhu roku 2010 byl proveden převod 1 svazku knihovně Prácheňského muzea 
v Písku. 

V knihovně Husitského muzea v Táboře jsou průběžně celoročně do výše 
uvedeného programu zpracovávány nové přírůstky a čárovým kódem jsou 
opatřovány staré fondy, které jsou nejen inventarizovány, ale i zaváděny do 
počítačového systému. 
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Odborné knihovny Husitského muzea:  Tábor  Soběslav 

Počet knihoven   1 1 

z toho přístupné veřejnosti 1 1 

Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2009 25 913 20 852 

Počet přírůstků za rok 2010 404 117 

úbytky (vyřazení a převody) 3 1 

stav k 31. 12. 2010 26 314 20 968 

Počet uživatelů  – vl. zaměstnanci 14 7 

 – cizí 98 21 

Počet výpůjček  – vl. zaměstnanci 820 nesledováno 

  – cizí 592 87 

Mezinárodní výměna  – od nás 0 0 

 – pro nás 13 0 

Meziknihovní výměna  – od nás  6 0 

 – pro nás  2 0 

Počet kusů v počítačové databázi  11 509  11 774 

z toho: – knihy v Soběslavi   4 551 

 – knih. J. D. Arbeitera   1 220 

 – periodika   6 003 

V táborské pobočce byly zkatalogizovány 404 svazky z roku 2010 a do 
počítačového programu Clavius bylo v roce 2010 zpracováno 6 840 knihovních 
jednotek s čárovým kódem, celkem tak je od poloviny roku 2006 do 31. 12. 2010 
zpracováno s čárovým kódem 11 509 knihovních jednotek. V soběslavské pobočce 
bylo v roce 2010 zapsáno do přírůstkové knihy 117 svazků. 

8.2 Služby badatelům 

Husitské muzeum poskytovalo služby badatelům při studiu sbírkových fondů, 
knihovních fondů a poskytováním rešerší  a odpovědí k badatelským dotazům. 

Badatelské dotazy: 

Abazid D. 12 k různým požadavkům z oboru botaniky, podsbírek a výstav 
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Brátka P. 15 k různým požadavkům z oboru umění 

Krajíc R. 34 k různým požadavkům z oboru archeologie 

Nováková Z. 6 k etnografii a lidové tvořivosti 

Pražáková B. 35 ke studijnímu materiálu studentů a ke sbírkám 

Smrčka J. 20 k různým požadavkům z oboru historie i současnosti 

Šťovíček P. 12 k různým požadavkům z oboru historie, současnosti 
a výstav 

Vybíral Z. 3 k různým požadavkům z oboru historie 

Zbytovský P. 6 k různým požadavkům z oboru zoologie 

Zita S. 47 k různým požadavkům z novějších  i mladších dějin z řad 
studentů, učitelů, novinářů 

Dále bylo zodpovězeno mnoho dalších neevidovaných dotazů, většinou na 
základě telefonických hovorů a e-mailem, a to nejen pro domácí, ale i zahraniční 
badatele. Mimo knihovny, které jsou evidovány zvlášť, lze konstatovat, že bylo 
celkem zodpovězeno 190 evidovaných dotazů.  

počet badatelů v muzeu 190 

badatelé v knihovně v Táboře 98 

badatelé v knihovně v Soběslavi 21 

celkem badatelů v muzeu a knihovnách  309 

8.3 Spolková a mimomuzejní odborná činnost  

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

Abazid D. je členem České botanické společnosti a její jihočeské a východočeské 
pobočky, člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Husitského muzea 
v Táboře a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 

Brátka P. je členem Komise cestovního ruchu Města Tábor, Asociace jihočeských 
výtvarníků (AJV), Klubu přátel výtvarného umění, Klubu za staré město Tábor, 
předsedou Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Husitského muzea v Táboře, 
člen Komise Asociace muzeí a galerií. 

Drda M. je členem výboru Společnosti Husova muzea v Praze. 
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Krajíc R. působí jako akademický pracovník na Archeologickém ústavu Filozofické 
fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích; je předsedou Komise ředitele 
Národního Univerzity v Českých Budějovicích, předsedou Komise ředitele Národního 
památkového ústavu v Českých Budějovicích; členem redakční rady sborníku AV JČ; 
členem mezinárodní Archeologische Arbeitgemenschaft für Ostbayern-West-und 
Südböhmen, členem Sklářské sekce při ČAS; člen komise pro přidělování finančních 
prostředků ze státních fondů na archeologické výzkumy NPÚ v Českých 
Budějovicích, člen Oborové rady doktorského studia na Západočeské univerzitě 
v Plzni, člen komise pro památkovou péči Městského úřadu v Táboře. 

Nováková Z. je členkou České národopisné společnosti. 

Smrčka J. je členem Společnosti pro zachování husitských památek, Tábor 
(občanské sdružení) – člen výboru: příprava programů (historické přednášky ve 
spolupráci s Husitským muzeem a Státním okresním archivem v Táboře, příp. jinými 
organizacemi), Hadasa Tábor (občanské sdružení) – člen výboru: zajištění výstav, 
pietních aktů, přednášek a dalších programů v oblasti dějin židovského osídlení 
v Táboře a na Táborsku a památky obětí holocaustu, v roce 2010 redakčně 
spolupracoval na vydání knihy Židé v Táboře. Zapomenutá historie židovské komunity. 

Šťovíček P. je místopředsedou občanského sdružení Přátelé historie Veselí nad 
Lužnicí a okolí. 

Vybíral Z. je členem redakční rady Husitského Tábora (vedoucí redaktor, člen 
vědecké rady časopisu), člen společnosti Husova muzea v Praze. 

Zbytovský P. je členem České společnosti  na ochranu netopýrů a České 
zoologické společnosti. 

Zita S. je členem Společnosti pro zachování husitských památek v Táboře. 
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9 OBJEKTY MUZEA 

9.1 Tábor 

9.1.1 Bývalý augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44 – ředitelství, 
knihovna a depozitáře 

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit s tímto nemovitým 
majetkem. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba z prostředků muzea. Byly 
odstraněny drobné závady zjištěné při revizi elektroinstalace, opravy provedl 
autorizovaný elektrikář Vladimír Dušek. Vzhledem k organizačním změnám došlo ke 
stěhování mezi jednotlivými kancelářemi a při této příležitosti malíř Zdeněk Kaprál 
vymaloval sekretariát, ředitelnu a místnost s balkonem v zadní části budovy, 
malířské práce budou ještě pokračovat na přelomu roku. Ostatní opravy a údržba 
probíhala svépomocí.  

Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů a elektrospotřebičů, 
elektroinstalace, požárního vodovodního hydrantu a hasicích přístrojů. Probíhaly 
čtvrtletní kontroly výtahu. 

Během celého roku probíhala vedle standardní údržby objektu péče o zahradu 
a dvůr.  

9.1.2 Stará radnice, Žižkovo nám, čp. 1  

Vlastníkem je Město Tábor. HM má objekt na základě smlouvy s vlastníkem 
v bezplatném užívání s povinností běžné údržby a hrazení služeb a energií. Běžná 
údržba je prováděna prostředky a pracovníky provozně-ekonomického útvaru 
muzea. V případě větší údržby i prostřednictvím různých soukromých firem. Veškeré 
stavební úpravy jsou konzultovány s NPÚ v  Praze. Po většinu roku probíhala 
v objektu rozsáhlá rekonstrukce dle projektové dokumentace od firmy Atelier A-
DETAIL. Obnovu prováděla firma Kavas a.s. a byla financována převážně z finančních 
prostředků Kanceláře finančních mechanizmů EHP/Norsko. Spoluúčast muzea 
spočívala v dofinancování prací přesahující rozpočet nebo rozsah projektu. Při 
zmíněné rekonstrukci byly v roce 2010 dokončeny veškeré stavební práce, 
elektroinstalační práce (vč. obnovy EPS a EZS). Dále bylo zhotoveno podlahové 
vytápění průjezdu, oprava vchodových vrat a zastřešení atria. Kolaudace proběhla 
10. 9. 2010.  

V objektu byly rovněž provedeny nařízené revize el. instalace (vč. podzemních 
chodeb), el. požární signalizace, všech elektrospotřebičů, el. zabezpečovacího 
systému a hasicích přístrojů.  
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9.1.3 Bechyňská brána, Klokotská ul. (bez čp.)  

Vlastníkem objektu je Město Tábor. HM má objekt na základě smlouvy 
s vlastníkem v bezplatném užívání s povinností běžné údržby. 

V záležitosti značně zchátralé střešní krytiny jsme opět písemně upozornili 
vlastníka objektu, byla přislíbena náprava v roce 2011. Opět jsme provedli svépomocí 
opravu vstupních dveří na vyhlídkovou věž včetně kování, které znovu poškodil silný 
vítr, navíc byly instalovány zarážky, aby se dalšímu poškození předešlo.  

Byly provedeny pravidelné revize el. zabezpečovacího systému, elektroinstalace, 
elektrospotřebičů a hasicích přístrojů. 

9.2 Sezimovo Ústí 

Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky, tř. Dr. E. Beneše čp. 1138  

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit s tímto nemovitým 
majetkem. B roce 2010 probíhaly drobné opravy a byly provedeny další nařízené 
revize elektroinstalace, el. zabezpečovacího systému, elektro-spotřebičů a hasících 
přístrojů. 

9.3 Soběslav 

9.3.1 Smrčkův dům v Soběslavi, nám. Republiky čp. 107 

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit s tímto nemovitým 
majetkem. 

Na začátku roku vinou počasí došlo k promočení stropu expozice, proto jsme 
museli nechat opět vymalovat, tyto práce provedla firma Jaroslava Molíka. Před 
zahájením výstavní sezóny byly upraveny expoziční místnosti v přízemí (šlo o vznik 
nových výstavních podstavců, úpravu elektroinstalace a malování), v nichž byla 
následně otevřena reinstalovaná část stálé expozice. Na konci roku byl vymalován 
strop v sálu s videoprojekcí v 1. patře, který byl v roce 2009 poškozen průsakem vody 
ze střechy. Vzhledem k neuspokojivému stavu okrasných prvků na budově byl 
přizván statik a na jeho doporučení budou tyto prvky zajištěny fólií proti odpadávání 
do doby, než HM bude mít potřebné finanční prostředky na jejich opravu.  

Svépomocí (M. Kovář a M. Poc) byl zateplen strop pracovny M. Kováře v 
přístavku SD. Jinak zde probíhala pouze běžná údržba. 
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Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému, elektroinstalace, 
požárního vodovodního hydrantu, el. zabezpečovacího systému, elektrických strojů, 
elektrospotřebičů a hasicích přístrojů. 

9.3.2 Rožmberský dům, ul. Petra Voka čp. 152 

Vlastníkem objektu je Město Soběslav. HM má novou nájemní smlouvu, v níž 
zůstává zachována povinnost běžné údržby, která byla v průběhu roku prováděna. 
Navíc vlastník objektu nechal staticky zabezpečit štítovou zeď směrem do ulice 
(dodavatelem byla místní firma Jihostav). V místech všech prasklin proto došlo ke 
statickému zpevnění domu, v důsledku čehož jsme byli nuceni vystěhovat nejen 
halu, ale i část stálé přírodovědné expozice, zoologického depozitáře a botanickou 
pracovnu. Současně RD získal novou spodní část čelní fasády a zcela nové dláždění 
vstupní haly, které zásluhou použité cihlové dlažby více ctí historický prostor. V hale 
zmizely všechny schody, takže se stala bezbariérovou, což chápeme jako první fázi 
deklarovaného plánu zpřístupnit v budoucnu všechny výstavní a expoziční prostory 
RD hendikepovaným občanům. Aby byl výčet aktuálních rekonstrukčních prací 
úplný, je. třeba zmínit ještě instalace tolik potřebných zábran proti padání 
sněhových „lavin“ na chodník v ulici Petra Voka. Náklady na rekonstrukci se 
pohybovaly kolem Kč 750 000,-. Dále byla opravena čelní fasáda a natřeny okenní 
rámy směrem do ulice.  

Zároveň s uvedenou akcí proběhla v hale RD úprava elektrického vedení 
(prostřednictvím autorizovaného elektrikáře Vladimíra Duška), včetně vytvoření 
přípojek pro akumulační kamna, zhotovení nových zásuvek dle aktuálních potřeb 
(na náklady BM) a příprava na osazení haly elektronickým zabezpečovacím 
systémem (na náklady Města Soběslav). Kromě toho V. Vlasák vytvořil tzv. pevné 
připojení sítě PC v jednotlivých pracovnách RD (a do budoucna tak již nebude 
využíváno méně efektivní rádiové připojení). 

Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů, elektrospotřebičů, 
elektroinstalace a hasicích přístrojů. 

Během celého roku probíhala vedle standardní údržby objektu péče o zahradu.  

9.4 Veselí n. Lužnicí 

9.4.1 Weisův dům, nám. T. G. Masaryka čp. 111  

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit s tímto nemovitým 
majetkem. Byly již tradičně provedeny menší opravy střechy (doplnění chybějících 
hřebů apod.), okapových žlabů a čištění fasády.  
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Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému, elektrických strojů, 
elektrospotřebičů, požárního vodovodního hydrantu a hasicích přístrojů. 

Během celého roku probíhala vedle standardní údržby objektu péče o zahradu.  

9.4.2 Sokolská ul. – depozitář Veselí nad Lužnicí 

Vlastníkem objektu je ČR, HM má příslušnost hospodařit s tímto nemovitým 
majetkem. Bude sloužit jako centrální depozitář společenskovědních sbírek HM 
(včetně knihovny starých tisků a sbírkového fondu nábytku táborské podsbírky 
Výroba a způsob života).  

Po prvních adaptacích provedených ještě koncem roku 2009 pokračovaly další 
úpravy i v roce 2010. Byla dokončena oprava elektroinstalace, včetně instalace 
nových zářivkových svítidel autorizovaným elektrikářem Vladimírem Duškem, firma 
Daniel Pecka – Norisreklama nalepila bezpečnostní fólie do oken. Firma Marktop 
s.r.o. provedla montáž podružného plynoměru. Na základě posouzení objektu po 
stránce požární bezpečnosti zhotovil sádrokartonář Petr Eremijáš protipožární 
sádrokartonovou příčku rozdělující chodbu ve 2.NP. Dále jsme svépomocí zazdili 
dveře směrem k sousednímu objektu kovárny a provedli demontáž zbývajících 
větráků. V závěru roku proběhlo vystěrkování podlah v 3. NP a 2.NP podlahářskou 
firmou Romana Krause ze Soběslavi a následné ochranné nátěry. Ty podle druhu 
provedly firmy TEPO – LD s. r. o. a ZOTEPO s. r. o. Celý objekt byl vybílen (Jaroslav 
Molík) a následně v přízemí instalováno zařízení EZS, které bude v roce 2011 
napojeno na centrální pult Policie ČR v Táboře (provedla firma ELKOM).  

Svépomocí byly všechny radiátory nastříkány barvou (provedl V. Vlasák), natřeny 
trubky rozvodu vytápění a upravena kování zárubní (obojí provedl K. Mráz). V rámci 
vybavení objektu byly pořízeny dva pracovní stoly (původně sloužící jako výpůjční 
v soběslavské městské knihovně, která nám je při svém stěhování do objektu 
soběslavského hradu odprodala za zůstatkovou cenu), dřevené police do malých 
knihoven (převezených sem ze SD pro účely knihovny starých tisků) a garnýže se 
závěsy do 2. patra. V neposlední řadě provedla externí firma úklid celého objektu 
včetně umytí všech oken. Z peněz účelově v rozpočtu HM vázaných na provoz 
a úpravy nového depozitáře (celkem Kč 756 000,- + doplatek Kč 1 489,- z běžného 
provozního rozpočtu HM) jsme zajistili také řádné odpisy objektu a znalecký 
posudek statika na plánované umístění kompaktorového regálu v 1. patře. 
Zaplaceno bylo pojistné za budovu, instalaci elektrické přípojky, podružného 
plynoměru a revizi plynových kotlů a bojleru, jakož i náklady na dodávku plynu 
(odebíráme ho od VD Blata, které je velkoodběratelem). 

Z prostředků získaných od MK ČR (Kč 500 000,-) v rámci programu ISO 
(Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) jsme pořídili regálové 
systémy pro uložení sbírkových předmětů podsbírky Historická Veselí n. L. Konkrétně 
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se jedná o kompaktorový regálový systém složený ze 6 pojízdných segmentů, 
doplněný stacionárním regálem (určeným na plastiky a další rozměrnější předměty) 
a regálem pro vysoké sbírkové předměty. Výrobcem a dodavatelem všech regálů je 
Ing. Zdeněk Bláha (Vraný), který v poptávkovém řízení na kompaktorový 
i stacionární regál nabídl nejnižší cenu, a to při plném respektování našich 
požadavků. Z příspěvku z programu ISO jsme zároveň zakoupili rozměrný pracovní 
stůl pro kurátora podsbírky a badatele, který bude umístěn v badatelně v přízemí 
objektu.  

Do provozu byl uveden výtah a od té doby prochází pravidelnou čtvrtletní revizí. 
Na začátek roku 2011 je naplánována obnova požárního vodovodu a stěhování. Byla 
provedena revize elektroinstalace a plynových kotlů.   
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10 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

10.1 Finance (v tis. Kč) 

Tržby za vlastní výkony 5 635 

z toho vybrané vstupné 1 648 

Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu 21 387 

Dary a sponzorské příspěvky 40 

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené 448 

Příjmy (výnosy) celkem 27 540 

Dotace a granty na investice se státního rozpočtu 4 557 

Dotace a granty na investice celkem 4 557 

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 13 098 

z toho nájmy 33 

Osobní náklady 11 997 

v tom  – mzdy 8 666 

 – ostatní osobní náklady 211 

 – náklady na zdravotní a sociální pojištění 2 947 

 – ostatní sociální náklady 173 

Náklady na nákup sbírkových předmětů 142 

Náklady na restaurování, konzervování a preparování (dodav.) 190 

Daně a poplatky 77 

Odpisy dlouhodobého majetku 1 620 

Ostatní provozní náklady výše uvedené 353 

Výdaje (náklady) celkem 24 477 

Investiční výdaje (na hm. a nehm. majetek) celkem 9 798 

v tom  – hmotný majetek 8 976 

 – nehmotný majetek 822 
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10.2 Kontrolní činnost 

V roce 2010 byly provedeny tyto kontroly: 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna – placení zdravotního pojištění – 13. 1. 

- E.on – oprávnění odběru el. energie ve Smrčkově domě v Soběslavi – 17. 3. 

- Ernst & Young, s. r. o. (agentura pověřená Ministerstvem financí ČR)  – 
projekt CZ 0118 – Obnova expozice Husité – 18. 5. 

- Hlavní báňská záchranná stanice – bezpečnost podzemních chodeb – 19. 5.  

- Ministerstvo kultury ČR (KBŘ: kancelář bezpečnostního ředitele) – požární 
bezpečnost na Bechyňské bráně a ředitelství Husitského muzea (čp. 44 na 
nám. Mikuláše z Husi) – 9. 2.  

- Ministerstvo kultury ČR (OIAK: odbor interního auditu a kontroly) – 
hospodaření HM v roce 2009 a 1. pol. 2010, 17. 8. – 15. 12. (kontrolní protokol 
byl dokončen v lednu 2011) 

- Nejvyšší kontrolní úřad – majetek státu a hospodaření za roky 2008 – 2009,  
20. 9. – 15. 12. 

dále pravidelné kontroly: 

- pravidelná kontrola BZOP a PO 

- revize EPS a EZS 

- revize požárních hydrantů a hasicích přístrojů 

- revize elektroinstalace a elektrospotřebičů 

- kontrola výtahu v Táboře a v novém depozitáři ve Veselí nad Lužnicí 

- revize plynových kotlů v novém depozitáři ve Veselí n. Lužnicí (fa Kafka) 

- revize komínových těles Tábor + Soběslav (Kominictví Šich) 

 

 

 


