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1. Úvod 

Táborské muzeum vzniklo usnesením obecního zastupitelstva v roce 
1878 jako městská instituce, jež od počátku sledovala dva základní cíle. 
Sbírkotvorná, dokumentační a prezentační činnost regionálního charakteru 
měla být organicky propojena se zájmem o husitství. Již v původním 
návrhu se jasně hovoří o památkách „půdy i ducha táborského“, což nelze 
v souvislosti s rozvojem husitské tradice ve 2. polovině 19. století chápat 
jinak než důraz na odkaz české reformace. Regionální a husitská 
problematika pak prolíná celou stotřicetiletou historií tohoto zařízení. 
V roce 1960 byl změněn jeho název na Muzeum husitského revolučního 
hnutí, v roce 1978 pak posílen regionální prvek připojením Okresního 
muzea Táborska v Soběslavi. Téhož roku zahájilo muzeum řadu 
husitologických sympozií a začalo vydávat sborník Husitský Tábor, který 
záhy vytvořil dosud chybějící vědeckou platformu pro české husitologické 
a medievistické bádání. V roce 1990 se opět změnil název, tentokrát na 
Husitské muzeum, což neznamenalo odklon od husitské revoluce, ale širší 
chápání této tématiky. V roce 2001 byla zahájena první etapa budování 
památníku prezidenta E. Beneše v Sezimově Ústí, a to rekonstrukcí jeho 
ložnice a pracovny. Tím bylo splněno první přání ze závěti paní Hany 
Benešové, která ústeckou vilu i s mobiliářem odkázala Husitskému muzeu. 
V roce 2005 bylo splněno Usnesení vlády České republiky ze dne 
15. 3. 2000 k rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost 
a demokracii a na přístupové cestě k hrobce manželů Benešových 
postavena budova a otevřena expozice Památníku dr. E. Beneše – 
prezidenta republiky. Současné Husitské muzeum v Táboře spravuje 
rozsáhlý sbírkový fond a vyvíjí činnost v oblasti společenskovědné 
i přírodovědné. Vedle regionální činnosti, která je krom historických oborů 
doménou Blatského muzea v Soběslavi (pobočky Husitského muzea) 
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a spočívá v oborech zoologie, botaniky, geologie a národopisu se v rámci 
specializované činnosti zaměřuje na historii husitství, v širokých 
souvislostech. Dále je to správa Památníku Dr. Edvarda Beneše - 
prezidenta republiky v Sezimově Ústí. Vzhledem k mimořádně velkému 
staršímu archeologickému fondu a zároveň současné rozsáhlé výzkumné 
činnosti, lze jako třetí specializovanou oblast chápat dějiny hmotné kultury 
a každodenního života ve středověku.  

 
Zřizovatelem muzea, které je státní příspěvkovou organizací, je od 

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

2.1 Sbírka HM 

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

Výchozí stav sbírky Husitského muzea k 1. 1. 2007. V 55 pod-
sbírkách bylo evidováno 115 744 inventárních čísel a 429 168 kusů 
(230 816 kusů náleží středověké archeologii), z toho 224 797 kusů 
evidováno ve 2. stupni. Počet přírůstkových čísel za rok 2007 je 99 
(956 kusů). Počet zkatalogizovaných kusů ve vykazovaném období je 416 
a jsou pokryty 193 inventárními čísly. Stále stejná situace jako 
v předchozích letech je u stanovení přesného počtu kusů v podsbírkách, 
které nebyly dosud zcela zpracované a nebyla tedy u nich provedena 
inventarizace. 

Rozpracovanou zůstává hlavně rozsáhlá podsbírka Středověké 
archeologie, celkem  230 816 kusů z toho cca 194 343 kusů pouze 
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1. stupeň, která pochází z předcházejících let. Zpracovávají se nové, 
rozsáhlé nálezy ze současných výzkumů. 
 
 
2.3 Inventarizace 

Ve vykazovaném období byla zinventována pozůstalost Richarda 
Hrdličky (263 i. č.), dia (1490 i. č.), foto (1930 i. č.), ikony (320 i. č.), celkem 
4003 inventárních čísel, což představuje 11 941 kusů. 
 
 
2.4 Kresebná a fotografická dokumentace 

V archeologickém oddělení provádí dokumentátorka Alena 
Hladíková kresebnou dokumentaci a Typologické tabulky archeologických 
nálezů. V roce 2007 to bylo 215 ks keramiky, kovů a kachlů (Tábor čp. 13, 
Tábor synagoga, Tábor – Úzká ulice, Tábor – sladovna /hrad/, Bechyně – 
Táborská ulice). 

Fotograf muzea Zdeněk. Prchlík zdokumentoval 1 850 ks 
archeologického materiálu, a dalších 2 450 fotografií z archeologických 
průzkumů. 

V rámci možností se stále pokračuje s fotodokumentací sbírkového 
fondu, zejména nových přírůstků a konzervovaných sbírkových předmětů 
– 680 ks.  
 
 
2.5 Dezinfekce 

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

 
 

2.6 Konzervace 

František Janda, konzervátor archeologického oddělení provedl 
konzervaci 58 archeologických nálezů z Bechyně a Chýnova (kovy a mince) 
Martin Kovář, správce SD v Soběslavi, provádí aktuální konzervaci 
13 předmětů napadených červotočem z podsbírky Etnografická – 
zemědělské a kuchyňské nářadí (dřeváky, boty, kolovraty, pasti na myši, 
ruchadlo, cepy, nůše na borky a sádrový model výstaviště v Soběslavi 
z roku 1950). 
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2.7 Restaurování 

2.7.1 Vlastními silami 

Restaurátorka Helena Drdová, zrestaurovala sochy z podsbírek 
Kostelní a Výroba a způsob života (K 145, K 144, VZŽ 8151) a dále provádí 
celoroční údržbu a restaurování poničených exponátů v expozicích, 
zejména monumentální sochu Jana Žižky na koni v čp. 1 a tzv. „Salusův“ 
model Tábora v expozici „Husité“.  

 
 

2.7.2 Dodavatelsky  

Firma Řezbářství Václav Veřtát - restaurování historického nábytku, 
provedla v roce 2007 restaurování barokního sedacího nábytku 
z Pozůstalosti Hany Benešové - lavice (HB 34) a 3 ks židlí (HB 36 a-c) – 
dřevěná část v částce Kč 26 460,-. 

 
Helena Gregorová, provádějící restaurování tapisérií klasickou 

metodou provedla restaurování barokních gobelínových potahů „sedáků“ 
výše uvedených předmětů v částce Kč 99 800,-. 
Restaurování bylo dotováno Ministerstvem kultury ČR v rámci 
programu ISO/D částkou Kč 120 000,-. 
 
 
3.  Expozice a návštěvnost 

3.1 Expozice v Táboře 

Hlavní muzejní expozice Husité předvádí návštěvníku vznik a vývoj 
české reformace a její tradice v různých oblastech společenského života od 
násilného potlačení reformace v českých zemích do současnosti. Byla 
obohacena o významný exponát – faksimili Litoměřického graduálu, 
dvojstrana s výjevem upálení Jana Husa.  

 
Vzhledem k tomu, že naše žádost o grant Finančních mechanismů 

EHP/Norsko postoupila do dalšího kola byly ve 2. pololetí zahájeny 
přípravné práce na komplexní rekonstrukci.  
 Jmenován přípravný tým ve složení PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. 
(vedoucí), Ivan Dokoupil, PhDr. Miloš Drda, CSc., Mgr. Jakub Smrčka. 
Projednána spolupráce s městem schválená usnesením rady 21. 1.  2008. 
Zpracován ideový návrh  nové expozice (PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.)  
Zpracován projekt na stavební úpravy budovy čp. 1 (architekti manželé 
Krausovi).  



 5 

V prvém patře staré táborské radnice, která je hlavní expoziční 
budovou muzea je umístěna Galerie výtvarného umění, kterou 
tvoří následující tématické části: Ikonografie Tábora v 17. – 20. století 
a Husitství v české malbě 19. a 20. století. Obě části tématicky navazují na 
expozici Husité. Galerie byla v posledním ze šesti sálů rozšířena o tématiku 
Rezonance husitství ve XX. století. Další prostor je věnován uměleckému 
dílu Františka Bílka a Umění 20. století ve sbírkách Husitského muzea 
V prostorách gotického paláce (horní máshaus gotické budovy) je umístěna 
stálá expozice sádrových plastik s husitskou tématikou od významných 
autorů 20. století. 
  

Velmi atraktivním a navštěvovaným objektem Husitského muzea je 
Táborské středověké podzemí přístupné z přízemí budovy historické 
radnice. Tzv. „lochy“, které ve středověku sloužily jako skrytý skladový 
a útočištný prostor 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. Expozice Husité, Galerie a Středověké podzemní chodby byly 
přístupny celoročně. 

 
V Bechyňské bráně, která uzavírá staré město na konci Klokotské 

ulice a jako jediná z táborských bran se do současnosti zachovala, je od 
roku 1990 umístěna expozice Život a práce středověké společnosti. Tato 
expozice ukazuje návštěvníku hmotnou kulturu a každodenní život 
středověku na podkladě bohatého regionálního archeologického 
sbírkového fondu a dlouhodobých výsledků ikonografického bádání 
a dokumentace. Na řadě modelů a maket jsou předvedeny rekonstrukce 
obytných i výrobních objektů archeologicky zkoumaných na Táborsku, 
oděv a zbroj středověkého člověka z různých společenských vrstev.  

Objektem Bechyňské brány se vstupuje i do věže zvané Kotnov, 
jednoho z nejkrásnějších vyhlídkových míst v Táboře. 

Bechyňská brána a věž Kotnov byla přístupná veřejnosti od května 
do září. 

 
 

3.2 Expozice v Sezimově Ústí  

Rekonstruovaná pracovna a úmrtní pokoj dr. Edvarda Beneše ve 
vile manželů Benešových v Sezimově Ústí, které vznikly jako první etapa 
budování Památníku Dr. Edvarda Beneše – prezidenta republiky, byly 
otevřeny pouze v květnu vzhledem k zahájení rekonstrukčních prací na 
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vile manželů Benešových, které by měly uvést do původního stavu část 
přízemí. Proběhla jednání s Úřadem vlády ČR, při nichž muzeum přislíbilo 
vybavit nově rekonstruocvané prostory původním mobiliářem, tak jako 
v případě pracovny a ložnice prezidenta. 

 
Expozice Památníku dr. E. Beneše – prezidenta republiky v Sezimově 

Ústí ukazuje politický i soukromý život prezidenta E. Beneše a jeho 
manželky Hany. Je doplněna sbírkovým nábytkem z odkazu Hany 
Benešové a filmovými dokumenty o životě tohoto významného politika 
a jeho vztahu k Sezimovu Ústí.  

Byla přístupná veřejnosti od května do října. Mimo sezonu bylo 
umožněno expozici navštívit na požádání. 

 
 

3.3 Expozice v Soběslavi 

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

Ve Smrčkové domě v Soběslavi je stálá expozice Národopis Blat 
a Kozácka. Ukazuje každodenní život venkovského prostředí Táborska, 
zejména folkloristicky výrazných blatských vesnic západně od řeky 
Lužnice, mezi městy Soběslav a Veselí nad 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, přistoupilo Husitské muzeum 
k filmovému ztvárnění středometrážním dokumentem Rok na Blatech. 
Film byl dokončen v roce 2007 podle vlastního scénáře (PhDr. Miloš Drda, 
CSc.) firmou Media Works. Ukazuje všední život i slavnostní okamžiky 
podle jednotlivých ročních období. Bude promítán v expozici i prodáván 
na DVD jako suvenýr.  

Expozice byla přístupná veřejnosti od května do září. 
 

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

Expozice byla přístupná veřejnosti od května do září. 
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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. 

Expozice byla přístupná veřejnosti od dubna do září. 
 
 

3.5 Návštěvnost 

Expozice a výstavy v roce 2007 navštívilo 103 635 osob (z toho cizinci 
18 964 osob). 
 
 
4. Výstavy a kulturně vzdělávací akce 

V roce 2007 bylo ve výstavních prostorách všech objektů muzea 
nainstalovaných 23 výstav, z toho 5 ve spolupráci s městem Tábor, 
1 s o. s. Calla, 2 putovní, 4 ve spolupráci se školami a zájmovými kroužky 
mládeže. 

 
 

4.1  Výstavy 

4.1.1 Výstavy pořádané v Táboře 

(zkratky: A – atrium čp.1, GS – gotický sál středověké radnice 
v Táboře, BB – Bechyňská brána v Táboře, AD 1551 – Galerie AD 1551 
v domě čp 54 v Táboře, RD – Rožmberský dům v Soběslavi, SD –Smrčkův 
dům v Soběslavi, WD – Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí) 
 
Současná architektura jižních Čech (Město Tábor)  GS  10. 4. – 22. 4. 
  
Světla a stíny – fotografie Vincenta Joose  v rámci Česko–francouzských 
dnů v Táboře  GS 13. 4. – 18. 5. 
  
Fotografie soch a památníků s husitskou tématikou  A  celoročně 
  
Příroda Boletic (o.s. CALLA) BB 2. 5. – 14. 6. 
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Česká krajina – malba BB VI – VII 
 
Emil Růžička - celoživotní dílo Výběr prací nedávno zesnulého táborského 
výtvarníka  BB VII – IX 
 
Velikonoce  Starý i současný folkloristický materiál ze sbírek Husitského 
muzea  ve spolupráci s Městem Tábor AD 1551  IV 
 
Svatopluk Sulek – malba AD 1551  VI– 10. 7. 
 
Blanka Voldřichová – plastiky; Oldřich Michael Brož – malba 
 AD 1551  17. 7 – 20. 9. 
 
Tajemství říše zvířat objektivem Michaela Fokta (pořádalo BM 
v Soběslavi) – putovní AD 1551  24.9. – 28.10. 
 
Vánoce. Folkloristický materiál ze sbírek Husitského muzea ve spolupráci 
s Městem Tábor AD 1551  4. 12. – 6. 1. 
 
 
4.1.2 Výstavy pořádané v Soběslavi 

Bohuslav Reynek – osobitý klenot čs. graf. tvorby (19. výstava z cyklu 
Malá okénka do velké tvorby)  RD 21. 4. 
 
Úhel pohledu – výstava prací členů ker. kroužků DDM Soběslav  
 RD 5. 5. – 27. 5. 
 
Zdeněk Bouše – malíř a grafik (20. výstava z cyklu Malá okénka do velké 
tvorby)  RD 6. 10. 
 
Quilt od dětí - mezinárodní výstava dětských výtvarných prací v oboru 
patchwork SD 24. 4. – 12. 5. 
 
Veselé malování – výstava výtvarných  prací žáků ZUŠ Soběslav 
 SD 18. 5. – 7. 6. 
 
Moře a život – Tato stěžejní akce roku byla největší výstavou 
v novodobých dějinách soběslavského muzea a zároveň nejrozsáhlejší 
výstavou o mořích a mořské fauně, jaká se kdy konala v jižních Čechách. 
Rožmberský dům nabídl seznámení s četnými mořskými bezobratlými – 
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od mořských hub přes korálnatce, lastury a ulity měkkýšů až po kraby, 
hvězdice a ježovky. 
Ve Smrčkově domě patřil největší podíl výstavní plochy Galerii mořských 
obratlovců, tedy ukázkám ze světa žraloků, rejnoků, ryb, želv, ptáků 
a savců. (ve spolupráci s NM v Praze, JČM v Č. Budějoviích a PF UK 
v Praze)          SD, RD    16. 6. – 30. 9. 
 
 
4.1.3 Výstavy pořádané ve Veselí nad Lužnicí 

Výstava prací studentů SUPŠ v Soběslavi, Bechyni a v Českém Krumlově 

  WD  4. 4. – 13. 5.  

Tajemství říše zvířat objektivem Michaela Fokta (pořádalo BM 
v Soběslavi) – putovní  WD 17. 5. – 24. 6. 
 
Antonín F. Hanzal – obrazy WD 29. 6. – 27. 7. 
 
Pro každého něco – obrazy, kresby, umělecké fotografie a minerály 
v umění  WD 1. 8. – 30. 9. 
 
 
4.1.4 Výstavy pořádané mimo objekty muzea 

Táborský přírodovědec Antonín Zbyšek Hnízdo – 100 let od narození (pro 
město Tábor autorsky připravilo Blatské muzeum v Soběslavi) 
 26. 4. – 30. 6. 
 
Neznámý svět drobných savců - hlavní výstavní projekt BM v roce 2005 – 

naše výstava „Neznámý svět drobných savců“ se na následující dva roky 

přesunula do západních Čech. V roce 2007 ji mohli zájemci vidět v muzeích 

v Chebu (přičemž chebské muzeum je od počátku spolupořadatelem 

výstavy), Plzni a Mariánských Lázních. 

 
Koordinátorem výstav pořádaných v Táboře ze sbírek muzea je Petr 
Brátka, v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí Daniel Abazid, Jana Líkařová, Petr 
Zbytovský, Martin Kovář, Jiřina Tilingrová. 
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4.2  Přednášky 

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

Život ve středověkém Táboře z pohledu archeologie – (doc. PhDr. Rudolf 
Krajíc, CSc., vedoucí archeolog HM v Táboře) 
  
Vědecký a rodinný život historika Františka Palackého – (PhDr. Jiří 
Kořalka, DrSc, pražský historik, dlouholetý spolupracovník HM v Táboře- 
v SOkA)  
 
KOŘENY – historie jihočeských rodů. 
Autorské představení nové knihy a vyprávění (nejen) o starých rodech na 
Táborsku (ThMgr. Alois Sassmann, jihočeský regionalista a rodopisec, 
Malšice) 
 
Průzkum podzemí klášterů v Želivi a Klokotech u Tábora (Jiří Šindelář, 
geodet, Tábor) 
 
Jednota bratrská – 550 let (1457 - 2007) (Dr. Ota Halama, historik, ETF UK 
Praha) 
 
Okolo literární Putimi: ztracené dětství Jaroslava Haška a trojí život Jana 
Cimbury – ke 125. výročí narození a 85. výročí úmrtí (Mgr. Ondřej Kolář, 
historik a regionalista, Písek) 
 
Z Tábora do Bechyně po vodě, po silnici, po kolejích - putování se starými 
pohlednicemi (Mgr. Jiří Kohout, regionalista a sběratel, Jihočeský klub 
sběratelů, Tábor) 
 
Kapličky, vznik a vývoj na Milevsku a Táborsku (Jiří Hladký, ředitel 
kulturního zařízení Sladovna, Písek, Ludmila Mikulová, Chýnov)  
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Poselství kachlů. Duchovní představy středověkého člověka na táborských 
historických kachlích (doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., vedoucí 
archeologického oddělení, Husitské muzeum v Táboře) 
 
Přednášky navštívilo 482 posluchačů. 

 
 

4.2.2  Přednášky cyklu Od Tábora až na konec světa v Soběslavi 
a v Táboře 

 V prvních 4 měsících roku pokračoval 8. ročník cyklu populárně-
naučných přednášek „Od Tábora až na konec světa“ (věnovaných 
poznávání přírody i kultury zemí celého světa), v listopadu pak začal již 
9. ročník. Celkem 11 přednášek navštívilo 442 osob.  

 
Rhodos – ostrov motýlů, antiky a maltézských rytířů  (a ostrov Symi jako 
bonus) 
RD 24. 1., T 25. 1.: RNDr. Daniel Abazid (BM)  
 
Rozkvetlou Jižní Afrikou aneb Kapsko – botanický ráj  
RD 7. 2., T 8. 2.: RNDr. Radka Sudová, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR 
Průhonice) a RNDr. Jan Duda, Ph.D. (Katedra botaniky PF UK Praha 
a Botanický ústav AV ČR Průhonice)  
 
Maroko – ze Sahary na vrcholky Atlasu 
RD 21. 3., T.: 22. 3.: RNDr. Jiří Brabec (Krajské muzeum Cheb)  
 
Východním Tureckem až na bájný Ararat  
RD 4. 4.: Jan Šťovíček (Praha) 
  
Lidé ze střední delty Nigeru (Mali a Niger) 
T 5. 4.: RNDr. Viktor Černý, Ph.D. (Přírodovědecké oddělení AÚ AV ČR 
v Praze)  
 
Národní parky Velké Británie a Německa 
T. 28. 11. a RD. 29. 11.: RNDr. Miloš Anděra, CSc. (Zoologické oddělení 
Národního muzea v Praze):  
 
Národní parky Finska 
T 14.11., RD 15.11.: RNDr. Miloš Anděra, CSc. (Zoologické oddělení NM 
v Praze) 
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Kyrgyzstán – výlet do Ťan-Šanu 
T 12. 12.: Mgr. Jakub Halaš (Muzeum v Říčanech a Ekocentrum Říčany) 
 
 
4.2.3  Přednášky mimo cyklus v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

Muzejní botanická sbírka a významní regionální přírodovědci (program 
pro studenty SOŠ ochrany a tvorby životního prostředí ve Veselí nad 
Lužnicí) RD 8. 3.: RNDr. Daniel Abazid (BM) 
 
Beseda o houbách (pořádáno ve spolupráci s Kulturním a informačním 
centrem města Veselí nad Lužnicí) 
WD 14. 8.: Ing. Josef Erhart (České Budějovice) 
 
Pískovny za humny (Pískovny jako přínos pro krajinu? Rostliny, které 
požírají živočichy. Ptáci, kteří si hrabou nory. A nejen to …) 
RD 11. 10.: RNDr. Klára Řehounková, RNDr. Jiří Řehounek a Mgr. Petr 
Heneger (Sdružení Calla České Budějovice) 

 
Jak je to s raky? (přehled všech našich domácích i zavlečených druhů raků, 
jejich rozšíření, ekologie a určování  
RD 1. 11.: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 
 
Koordinátor přednáškového cyklu: D. Abazid. 
 
Přednášky cyklu od Tábora až na konec světa: 442 osob, z toho v Soběslavi 
204 osob a v Táboře 238 osob. 
Přednášky mimo cyklus: 93 osob, z toho v Soběslavi 68 osob a ve Veselí 
nad Lužnicí 25 osob. 
 
 
4.2.4  Přednášky mimo objekty HM 

RNDr. Daniel Abazid (BM)  
Rhodos – ostrov motýlů, antiky a maltézských rytířů (a ostrov Symi jako 
bonus) Jihočeské muzeum České Budějovice 21. 2. 
 
Tureckou přírodou od Bosporu po Eufrat  
Jihočeská pobočka České botanické společnosti a Jihočeské muzeum České 
Budějovice 24. 3. 
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doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. 
Archeologické výzkumy Husitského muzea v Táboře v roce 2006. 
Přednáška pro zasedání České archeologické společnosti, Tábor, 7. 3.  
 
Jihočeské gotické a renesanční sklo. Přednáška pro Archeos a město 
Netolice, Netolice, 24. 7. 
 
Identita táborských měšťanů na základě archeologických pramenů. 
Přednáška pro Spolek pro zachování husitských památek, Tábor, 18. 4.  
 
Středověká archeologie ve výuce na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích. Mezinárodní konference „Archeologie na pomezí“, 8. 11., 
JčM české Budějovice 
 
Postmedievální archeologie v jižních Čechách. Současný stav 
a prespektivy bádání. Mezinárodní konference „Archeologie na pomezí“, 
8. 11., JčM české Budějovice. 
 
Poselství kachlů. Christologické téma na gotických kamnářských 
výrobcích. Přednáška pro Křesťansou akademii a Spolek pro zachování 
husitských památek, Tábor, 11. 12. 

 
Mgr. Jakub Smrčka 
Přednáška Eucharistické hnutí na prahu české reformace; od požadavku 
častého přijímání k večeři Páně podobojí a k přijímání malých dětí 
připravená pro Celostátní setkání mládeže v Táboře a přednesená na 
pastorální konferenci Chrudimského seniorátu ČCE v Litomyšli. 

 
Zajištění besedy o táborské synagóze ke 30 letům od jejího zbourání 
a pořádání vzpomínkové slavnosti k tomuto tématu. 

 
Příprava panelové diskuse na téma liturgická obnova v evangelických 
církvích v Německu a ČR – kontakt a překlad příspěvku prof. Irmgard 
Pahl, Bohum (SRN), 

 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. 
účast na vědeckých konferencích a sympoziích, kde byly předneseny 
následující příspěvky  
„Fighting against the hereditary enemy. A picture of Habsbourg-Ottoman 
wars in the 16th century as described by warriors“; prosloven na konferenci 
„Cultures of War“, organizované University of Wales a Trinity Colleague 
Dublin; 13.-15. říjen Gregynog Hall, Tregynon, Newtown, (Wales, UK) 



 14  

PhDr. Stanislav Zita 
Vznik názvů ulic na Maredově vrchu v Táboře (pro místní organizaci žen)  
Zpracování sbírek Husitského muzea (Gymnázium Tábor) 
 
 
4.3. Exkurze  

4.3.1  Cyklus Přírodou krok za krokem 

Již popáté zorganizovalo Blatské muzeum (RNDr. Daniel Abazid) 
15 exkurzí cyklu Přírodou krok za krokem spolu s nevládní neziskovou 
organizací Ochrana fauny ČR se sídlem ve Voticích a ve spolupráci 
s několika dalšími subjekty v regionu formou vycházek na území okresů 
Tábor, Benešov a Příbram. Společným záměrem je tak představit práci 
odborníků našich organizací a přispět k ekologické výchově obyvatel 
a návštěvníků regionu středočesko-jihočeského pomezí 
  
Chronologický přehled exkurzí: 
 
Vítání ptačího zpěvu v Táboře, vycházka do okolí města spojená 
s pozorováním a poslechem ptáků 
vedoucí: Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Jiří Vitovský (ČSOP 
Sezimovo Ústí)5  28. 4. 
 

Vycházka k Tušimským rybníkům /Dobříšsko/, exkurze věnovaná 
seznámení s faunou obojživelníků, plazů a ptáků 
vedoucí: Mgr. David Fišer (Hornické muzeum Příbram) a RNDr. Petra 
Nová, Ph.D. (OF ČR)2+3 28. 4. 
 
Vítání ptačího zpěvu u Solopyského rybníka /Sedlčansko/, pozorování 
ptáků v okolí Horního Solopyského rybníka  
vedoucí: Mgr. Lukáš Viktora, Josef Veselý a Zdeněk Vondráček (Česká 
společnost ornitologická a OF ČR)2   5. 5. 
 
Za obojživelníky a plazy do okolí Tábora, exkurze do vojenského prostoru 
Tábor- Zahrádka zaměřená na pozorování obojživelníků a plazů 
vedoucí: Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 2+3  5. 5. 
 
Květena údolí Lužnice u Příběnic /Táborsko/, celodenní vycházka údolím 
Lužnice od Stádleckého (řetězového) mostu ke zřícenině hradu Příběnice 
a přes Malšice zpět 
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (BM)1 19. 5. 
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Příroda Kozinců v Týnčanském krasu /Sedlčansko/, seznámení 
s rostlinnými společenstvy a geologií lokality Kozince v Týnčanském krasu 
u Petrovic  
včetně prohlídky jinak veřejnosti nepřístupné Divišovy  jeskyně 
vedoucí: Radim Brom (Speleoklub Týnčany) a Jiří Malíček (student 
Gymnázia a SOŠE Sedlčany) 2  26. 5. 

 
Prohlídka zámeckého parku na Konopišti /Benešovsko/, prohlídka 
anglického parku, Růžové zahrady a skleníků s teplomilnými rostlinami 
vedoucí: RNDr. Anna Skalická (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze)1+2  16. 6. 
 

Příroda údolí Kozského potoka /Táborsko/, vycházka zaměřená na 
poznání teplomilných druhů hmyzu a květeny přírodní památky Luna 
a okolí Kozího hrádku 
vedoucí: RNDr. Daniel Abazid (BM) a RNDr. Jiří Řehounek (České 
Budějovice)1  30. 6. 
 
Netopýří noc v Pavlově u Ledče nad Sázavou /Posázaví – 
Havlíčkobrodsko/, úvodní přednáška s ukázkou ochočených 
handicapovaných netopýrů, odchyt do sítí a sledování ultrazvukovými 
detektory,  výstava fotografií 
vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (OF ČR) a Mgr. Olga Růžičková 
(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha – Středisko ochrany fauny 
Pavlov)2  24. 8. 
 

Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou /Benešovsko/, pozorování 
kolonie netopýra velkého v hradní věži spojené s přednáškou o netopýrech 
a ukázkou jejich sledování ultrazvukovými detektory 
vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (OF ČR Votice) a Anna Zieglerová 
(Česká společnost pro ochranu netopýrů)2  25. 8. 

 
Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice /Táborsko/, úvodní 
přednáška, odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými 
detektory 
vedoucí: RNDr. Petra Nová, Ph.D. (OF ČR) a Aleš Nový (Království Danar 
Votice) 2+4  1. 9. 
 
Evropská noc pro netopýry v Chýnovské jeskyni /Táborsko/ 
vedoucí: RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Praha) 3 7. 9. 
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Pacova hora a Chýnovská jeskyně „pro pokročilé“/Táborsko/, vycházka 
zaměřená na poznání geologických poměrů Pacovy hory spojená 
s netradiční prohlídkou znovuotevřené Chýnovské jeskyně s výkladem 
o krasových procesech a jeskynních tvarech. Spojeno s představením 
brožurky o Chýnovské jeskyni, kterou v roce 2006 vydalo Blatské muzeum 
v Soběslavi 
vedoucí: František Krejča (Správa Chýnovské jeskyně) 1+3   9. 9. 
 

Geologická expozice pod Klokoty v Táboře, prohlídka letos dokončené 
venkovní geologické expozice v lomu v údolí Lužnice pod Klokoty 
vedoucí: Ing. Josef Lehečka (odborný garant expozice, Báňské a měřičské 
služby Blatná, v. o. s.) 1 6. 10. 

 
Za skrytými krásami lišejníků na Dubový vrch u Cholína /Sedlčansko/, 
seznámení se společenstvy lišejníků teplomilných doubrav, silikátových 
skal a reliktních borů 
vedoucí: Jiří Malíček (student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze) 2  13. 10. 
 
Návštěvnost exkurzí celkem asi 550 osob. 
 
Koordinátoři cyklu exkurzí: D. Abazid, (BM, exkurze označené 1) a P. Nová 
(Ochrana fauny ČR Votice, exkurze označené 2) 
Spolupracující partneři: D. Fischer (Hornické muzeum Příbram, exkurze 
označené 3), A. Nový (Občanské sdružení Království Danar Votice, exkurze 
označená 4), J. Jahelka (21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, exkurze označená 
5), K. Drbal a F. Krejča (Správa Chýnovské jeskyně, exkurze označené 6) 
 
 
4.3.2 Ostatní exkurze 

PhDr. Stanislav Zita (HM) provedl následující exkurze pro žáky ZŠ: 
Staré město Tábor a Klokot, ZŠ Sezimovo Ústí II.  
Ulice táborského starého města, ZŠ Bernarda Bolzana Tábor  
Táborské opevnění, ZŠ Bernarda Bolzana Tábor 
 
 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. provedl 8 x zájemce z řad veřejnosti po 
městě a expozicích HM 
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4.4 Koncerty a další akce v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

Ve Weisově domě proběhly jako každoročně 3 koncerty a nově také 
2 večery poezie. V Soběslavi se konalo autorské čtení knihy Pozorovatelka 
a program zdejších akcí spolupořádaných BM doplnily také dva tradiční 
jarmarky. 
 
25. 2. WD Koncert Jiřího Emmera a jeho hostů 5 

31. 3. SD Velikonoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička 
Soběslav (BM spolupořadatelem) 3 

12. 4. WD Večer poezie (pořádáno ve spolupráci s Kulturním 
a informačním centrem   města Veselí n. L.) 5 

21. 7. WD Večer poezie (pořádáno ve spolupráci s Kulturním 
a informačním centrem města Veselí n. L.) 5 

16. 11. RD Autorské čtení knihy Petry Braunové a Leny Payerové 
Pozorovatelka – jako host vystoupila Valérie Zawadská, hudební 
doprovod Milada Karez (BM spolupořadatelem) 1 

24. 11. WD Koncert Jiřího Emmera a jeho hostů 5 

15. 12. SD Vánoční jarmark střediska Diakonie ČCE Rolnička Soběslav 
(BM spolupořadatelem) 3 

 
Koordinátoři: P. Zbytovský (akce označená 1), M. Kovář (akce označené 3) 
a J. Tilingrová / K. Mráz (akce označené 5) 
 
Návštěvnost kulturně výchovných akcí v Soběslavi a Veselí n. L. 260 osob. 
 
 
4.5 Vnější aktivity 

4.5.1 Spolupráce s jinými institucemi. 

  Husitské muzeum v Táboře aktivně spolupracuje se všemi  
městskými úřady ve městech, kde má své objekty, tj. Tábor, Sezimovo 
Ústí, Soběslav, Veselí nad Lužnicí na obohacování kulturního života, a to 
zejména pořádáním přednášek, koncertů, společných výstav a účastí na 
dalších akcích. V Táboře spolupracuje na společných výstavách s městem 
(Velikonoce, Vánoce) a zejména na akcích spojených s letním kulturním 
festivalem „Táborská setkání“ konaných ve dnech 14. - 16. září 2007. 
Dnem otevřených dveří památek zpřístupněním všech expozic 
a výstavních prostorů v neděli 16. 9. 2007. 
 
Muzeum autorsky připravilo pro Infocentrum výstavu  Táborský 
přírodovědec Antonín Zbyšek Hnízdo – 100 let od narození. 
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Město Tábor poskytlo muzeu veškerou vyžádanou podporu pro 
připravovaný projekt Rekonstrukce expozice Husité nutnou pro žádost 
o grant (Finanční mechanismy EHP/Norsko) 
 
 
5.  Vědecká a výzkumná činnost 

5.1  Výzkum 

5.1.1  Grant Ministerstva kultury ČR 

P. Zbytovský 
fauna drobných savců Českomoravské vrchoviny – práce na grantovém 
projektu MK ČR „Zoogeografie drobných savců severní části 
Českomoravské vrchoviny“ (Insectivora, Chiroptera, Rodentia), na němž 
spolupracují také další zoologové (RNDr. Miloš Anděra, CSc., RNDr. 
Vladimír Lemberk a doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.) 
 
 
5.1.2 Archeologické výzkumy a dohledy v roce 2007 

 V roce 2007 byly uzavřeny následující smlouvy, které eviduje 
dokumentátorka Emilie Peštová. 
 Bylo uzavřeno 20 smluv, z toho smlouvy č. 3, 4, 5 (Ředitelství silnic 
a dálnic Praha) byly odeslány jako návrh a nejsou potvrzeny, rovněž 
smlouva č. 11/07 nebyla ze strany objednatele potvrzena a nebyla 
realizována ze strany zhotovitele. Smlouva č. 32/2004 byla v prosinci 2007 
závěrečnou investorskou zprávou uzavřena. Jedná se o Dálnici D 3 úsek 
0306 Mezno – Chotoviny – Tábor. Smlouvy č. 10,11, 12/2006, které přešly 
do roku 2007 nebyly objednatelem naplněny, mají však platnost do roku 
2010.  

Do roku 2008 přechází smlouva č. 2, 12, 15, 17 a 19. 

Sml. 1/07 SUPTel a. s. Plzeň – výkop pro kabel žel. stanice Tábor 
 
Sml. 2/07 Správa žel. dopravní cesty, státní organizace Praha- 

modernizace železniční trati Veselí n/L – Tábor, úsek Doubí 
u Tábora - Tábor 

 
Sml. 3/07 Ředitelství silnic a dálnic Praha – Dálnice D3 stavba 0307 Tábor 

- Soběslav 
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Sml. 4/07 Ředitelství silnic a dálnic Praha – Dálnice D3 stavba 0307 –
Most rybník Koberný 

 
Sml. 5/07 Ředitelství silnic a dálnic Praha – Dálnice D3 stavba 0307 – 

Černovický potok 
 
Sml. 6/07 Město Tábor – oprava opěrné zdi Jordánská hráz 
 
Sml. 7/07 Římskokatolická farnost Bechyně – oprava fary 
 
Sml. 8/07 K+K cablo s. r. o. Milevsko – Tábor – pokládka kabelů 
 
Sml. 9/07 Intersnack a. s.Choustník – výstavba expedičního skladu 
 
Sml. 10/07 Vodárenská společnost Táborsko – Tábor vodovod Kollárova 

ulice - vodovod 
 
Sml. 11/07 Ing. Z. Podlipná Sezimovo Ústí – S. Ústí Nechyba nebyla 

potvrzena 
 
Sml. 12/07 Pronájem a využití nemovitostí Praha – Tábor, Soběslavská 

ulice – Shopy 
 
Sml. 13/07 Vodárenská společnost Táborsko – Tábor, Chýnovská ulice 

vodovod 
 
Sml. 14/07 Tesco Stores ČR Praha -  supermarket Tesco Soběslav 
 
Sml. 15/07 Obchodní centrum AVENTIN Tábor – obchodní centrum 

Soběslavská ulice 
 
Sml. 16/07 VSP DATA a. s. Tábor – novostavba VSP DATA Sezimovo Ústí 
 
Sml. 17/07 Domov pro seniory Chýnov – rekonstrukce domova 
 
Sml. 18/07 Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně – odvlhčení 

zdí kostela 
 
Sml. 19/07 Leopold Krebs Tábor – novostavba RD Sezimovo Ústí I. 
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Sml. 20/07 Switelsky stavební s. r. o. Č.Budějovice – Tábor , Chýnovská ul. 
rekonstrukce silnice II/123 

 
Obrat ÚAPP HM z uzavřených  a realizovaných smluv v roce 2007 činil 
Kč 3 303 991,-. 
 
 
5.1.3 Nejvýznamnější archeologické výzkumy v roce 2007 

K společensky nejvýznamnějším z nich patřilo po pěti letech 
dokončení terénního výzkumu dálničního úseku D3 Mezno - Chotoviny, 
stavba 0306/I a zahájení prací na železničním koridoru Tábor – Planá nad 
Lužnicí – Doubí. Další rozsáhlé archeologické výzkumy byly realizovány 
na plochách, určených na Táborsku pro následnou komerční zástavbu. 
Jednalo se o areál hypermarketu Tesco v Soběslavi, obchodní centrum 
firmy Aventin v Táboře (proti Kauflandu) a VSP Data v Sezimobvě Ústí II. 
K odborně nejvýznamnějším patřil výzkum bechyňského domu čp. 18, kde 
bylo detekováno pracoviště novověkého hrnčíře; dále výzkum na parcele 
u čp. 67 v centru Sezimova Ústí I s nálezy chlebové pece a reliktů domu 
z doby před rokem 1420 a výzkum na slavníkovském hradišti v Chýnově. 

 Většina terénních akcí byla průběžně prezentována ve sdělovacích 
prostředcích a do konce roku 2007 bylo Akademii věd a Národnímu 
památkovému ústavu předáno celkem 19 nálezových zpráv. 

 
 

5.1.4 Ostatní výzkumná a badatelská činnost 

D. Abazid: 
flóra a vegetace Táborska – v roce 2007 navštíveny následující lokality: 
Tábor – Zahrádka (evropsky významná lokalita), údolí Lužnice mezi 
Táborem a Bechyní, údolí Kozského potoka u Sezimova Ústí (vč. přírodní 
památky Luna), přírodní rezervace Kladrubská hora a přírodní památka 
Hroby na Chýnovsku, přírodní památka Jesení, údolí Blanice v okolí hradu 
Šelmberka na Mladovožicku, přírodní rezervace Borkovická blata. 
 
P. Zbytovský 
Fauna drobných savců Táborska – soustavný celoroční výzkum netopýrů 
v Chýnovské jeskyni (společně s RNDr. Milošem Anděrou, CSc. 
a pracovníky Správy Chýnovské jeskyně) a průběžné sledování fauny 
drobných terestrických savců v regionu 
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M. Drda 
Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 6 - Stavební 
techniky v Sezimově Ústí a rekonstrukce domů 
Ve spolupráci s firmou Media Works provedeny rekonstrukce usedlostí 
VIII, XIV, rozpracována usedlost XII. Jde o virtuální 3D modely umožňující 
pohledy ze všech stran, případně prohlídku interiéru. 

 
 

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

Krajíc R. 
-  uspořádání a vedení: Zasedání České 

archeologické společnosti, pobočky pro jižní 
Čechy, Tábor, 7. 3. 2007 

 
- Přírodovědné metody v archeologii, Znojmo, 12. 4. 

2007 
 
- Archaeologia technica, Brno, 4. 4. 2007 
 
- spoluorganizátor: Archeologie na pomezí, 

mezinárodní konference, České Budějovice, 8. 11. 
2007 

 
- řízení měsíčních zasedání Jihočeské 

archeologické komise (na různých místech 
Jč. kraje) 

 
Smrčka J. Služební cesta do Nabburgu (Horní Falc, SRN) na 

pozvání spolku Theatergarten, e. V. a pana Franze 
Grundlera na představení hry pod širým nebem 
Feuermond na husitské motivy. Současně bylo 
jednáno o spolupráci pana Grundlera a Husitského 
muzea na připravovaném projektu výstavy 
o husitských stopách ve střední Evropě, projekt byl 
nabídnut Společenství měst s husitskou historií 
a tradicí (prostřednictvím místostarostky města 
Tábora Mgr. Zuzany Pečmanové) a proběhla 
návštěva členů spolku Theatergarten v Táboře 
a v expozici muzea; Nabburg 27. – 28. 7. 2007 
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Vybíral Z. „Fighting against ´the hereditary enemy´. A picture 
of Habsbourg-Ottoman wars in the 16th century as 
described by warriors“.; prosloven na konferenci 
„Cultures of War“, organizované University of 
Wales a Trinity Colleague Dublin; Gregynog Hall, 
Tregynon, Newtown; Wales, UK 13.-15. říjen 2007 

 
 
5.3  Odborné posudky a expertizy  

Krajíc R. 
- vedení a obhajoba magisterské diplomové práce Jana Kössla na JčU 

v Českých Budějovicích 
-  oponentura doktorské práce PhDr. Jaromíra Beneše na Biologické fakultě 

JčU v Českých Budějovicích 
-  oponentura doktorské práce Mgr. Jiřího Orny na Západočeské univerzitě 

v Plzni 
- vedení 6 bakalářských prací z oboru archeologie na JčU v Českých 

Budějovicích 
 
Smrčka J.  
- konzultace k bakalářské práci Šárka Balounová, Husitské památky na 

Táborsku, 2007 (Západočeská univerzita Plzeň, fakulta filozofická, 
Katedra filozofie) 

-  vyřízení 9 badatelských dotazů (včetně zaslání elektronických materiálů, 
foto aj.) 

 
Vybíral Z. 
odborné posudky a expertízy: 15 
 
 
6. Ediční a publikační činnost 

6.1  Ediční činnost 

 V roce 2007 bylo vydáno:  
 

Krajíc, R. - Chvojka, J. 2007: Táborský poklad. Tábor. Archeologický 
výzkum domu čp. 308 
ISBN 80-86971-23-0 
Pro Husitské muzeum vydalo nakladatelství albis international Kristiny 
Kaiserové v Ústí nad Labem nákladem 500 kusů 
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HUSITSKÝ TÁBOR – SUPPLEMENTUM 3 – Sborník Husitského muzea 
v Táboře. Tábor 2007. „Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství 
v evropských dějinách“ – VI. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 
12. – 14. října 2004 
ISBN 978-80-86971-30-8 
Pro Husitské muzeum připravilo nakladatelství albis international Kristiny 
Kaiserové v Ústí nad Labem nákladem 500 kusů 
 
 
6.2  Publikační činnost 

6.2.1  Vědecké studie a články 

 Krajíc R. Tábor – hrad. Současný stav archeologického poznání 
národní kulturní památky. Otázky a hledání odpovědí, 
HT – supplementum 3, Tábor, 343-377. 
ISBN978-80-86971-30-8 
 
Vítací číše Simona Vorla z Kozího hradu, Táborský 
archiv 13, Tábor, 143-152. 
ISBN978-80-86559-72-8 
 
Bechyně – Táborská ulice. Archeologický výzkum 
v roce 2006, AVJČ 20, České Budějovice, 133-165. 
ISBN 978-80-86260-71-6 
ISSN 0231-8237 
 
Hašek, V. – Krajíc, R. 2007: Geofyzikální prospekce 
a archeologický výzkum prostoru bývalé židovské 
synagogy v Táboře, Ve službách archeologie 1/07, Brno, 
75-89. 
ISSN 1802-5463 
 

 Vybíral Z. a) podíl na kolektivních vědeckých dílech: 
Člověk ve válce, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), 
Člověk českého raného novověku, Praha (Argo) 2007, 
s. 433-473; ISBN 978-80-7203-694-3. 
 
Člověk českého raného novověku (společně s Václavem 
Bůžkem a Pavlem Králem), in: Václav Bůžek – Pavel Král 
(edd.), Člověk českého raného novověku, Praha (Argo) 
2007, s. 9-54; ISBN 978-80-7203-694-3. 



 24  

b) vědecké studie v zahraničí: 
Religious Identities and Political Discourse in Early 
Modern Bohemia, in: Andrew Hiscock (ed.), Mighty 
Europe 1400-1700. Writing an early Modern Continent, 
Peter Lang (Cultural Identiti Studies 3), Oxford – Bern – 
Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York –
Wien 2007, s. 85-96; ISBN 978-3-03911-074-2. 
 
La noblesse et les carrières dans ľÉtat tchèque aux XVIe 
et XVIIe siècles, Histoire & Economie, Société 3, 2007, s. 
21-27, ISBN 978-2-200-92338-9 
 
c) vědecké studie domácí: 
Zdeněk Vybíral, Války a válečníci v české společnosti 
na počátku  novověku, in: Miloš Drda – Zdeněk Vybíral 
(edd.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství 
v evropských dějinách, Husitské muzeum v Táboře, 
Tábor (= Husitský Tábor, Supplementum 3) 2007, s. 555-
570; ISBN 978-80-86971-30-8. 
 
Pohled českých pramenů na bitvu u Moháče (29. 8. 
1526), in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per 
saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým 
narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 201-
211. 

 Zbytovský P. Zoogeografie drobných savců severní části 
Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, 
Rodentia). Dílčí zpráva o řešení 2. etapy programového 
projektu MK ČR v roce 2006. – Ms.  

 Zita S. O sbírkách a sběratelích (úvodní kapitola k publikaci 
Jiřího Kohouta Tábor krok za krokem na starých 
pohlednicích) 

Osobnost Josefa Vlastimila Kamarýta – jeho vztah a 
odkaz k Táborsku (pro sborník Jihočeského muzea 
k 210. výročí narození J. V. Kamarýta) 
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6.2.2  Projekt Husitské encyklopedie 

 Autorský kolektiv pracovníků Husitského muzea vedený 
PhDr. Milošem Drdou, CSc.: Mgr. Petr Brátka, Mgr. Václav Chochol, 
PhDr. Jiří Kořalka, DrSc., Zdeněk Prchlík, Mgr. Jakub Smrčka, PhDr. 
Zdeněk Vybíral, Ph.D., PhDr. Stanislav Zita. Externí spoluautoři: Mgr. Petr 
Klučina, CSc., PhDr. Milada Krausová, Ph.D., PhDr. Miloslav Polívka, CSc., 
PhDr. František Hýbl, Věra Večeřová dokončil korektury a multimediální 
CD ROM  Encyklopedie husitství byl  po šesti letech usilovné práce vydán. 
Veškerou technickou část projektu zajišťovala firma Media Works. 

 
Encyklopedie má dvě základní části Husitství a česká reformace 

(od středověku do roku 1627) a Druhý život husitství (od roku 1627 do 
roku 2007). Obdobné kapitoly v obou částech jsou chronologicky řazené 
Události a abecedně řazené Osobnosti a Místa. Prvá část má navíc 
kapitoly Víra – církev – vzdělanost, Vojenství, Společnost a politika, 
Každodenní život. Druhá část má krom základních kapitol mapové přílohy 
Doma i v cizině. Encyklopedie má na tři a půl tisíce hesel a na dva tisíce 
obrázků. 

 
 

6.2.3   Recenze 

 Zita S. komentář k článku v deníku Mladá fronta dnes 
o pomníku Vojna a mír v Táboře (Mladá fronta 
dnes 6. 9. 2007) 

 
 
6.2.4   Populárně naučné články, texty pro filmy, rozhovory se 

sdělovacími prostředky 

 Smrčka J.  - Konzultace s dramaturgem Centra dramatické, 
divadelní a zábavní tvorby Česká televize - studio 
Brno (MgA. Marek Hlavica) ke scénáři a účinkování 
(spolu s pracovnicí muzea A. Oudysovou) v pořadu 
pro mládež „Tajemství Toma Wizarda“ v díle 
věnovaném Táboru a Janu Žižkovi (s námětem 
pátrání po husitské monstranci) 

- Rozhovor pro ČRo České Budějovice o židovských 
památkách v Táboře (redaktorka Hana Soukupová) 
 
- Rozhovor pro ČRo – redakce Tábor (redaktor Jan 
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Kopřiva) o expozici Husité Husitského muzea 
(kulturní pozvánka) 
 
- Tisková konference a rozhovor pro ČRo – redakce 
Tábor (redaktor Jan Kopřiva) v souvislosti s vysta-
vením faksimile Litoměřického graduálu 1517 jako 
nového exponátu v expozici Husité. 

 Zita S. Články pro tisk 
Obecní kronika – svědectví doby (Jihočeský kurýr 
17. 1. 2007) 
Za Josefem Vlastimilem Kamarýtem (Jihočeský kurýr 
24. 1. 2007) 
Nad osudy i nadějemi jedné komunity (Jihočeský 
kurýr 31. 1. 2007) 
Komu patří památka sv. Václava? (Národní 
osvobození 15. 2. 2007) 
Ad: Svátek lidu nepovolili 2 (Jihočeský kurýr 25. 4. 
2007) 
Za sezimovoústeckým patriotem Edvardem Benešem 
(Národní osvobození 26. 4. 2007) 
Památník Edvarda Beneše otevřen, vilu čeká oprava 
(Národní osvobození 4. 7. 2007) 
Z osmnácti krutých dnů v Táboře (Národní 
osvobození 4. 7. 2007) 
Dr. Edvard Beneš a slavná minulost (Národní 
osvobození 13. 9. 2007) 
Jaroslav Vacek – nezapomeňme! (Národní osvobození 
– vánoční vydání 2007) 
 
Články cyklu „Historie za oponou“ (Jihočeský kurýr 
2007) 
„Zapomenuté“ náměstí (14. 2.) 
Vždy jednotně vpřed (21. 2.) 
Tábor má vrásky dodnes (28. 2.) 
Lužnické údolí – lesy, či jezero (7. 3.) 
Dvojí březen roku 1939 (14. 3.) 
Tajemství kočárku (21. 3.) 
Pocta A. Kančevovi (28. 3) 
Zamlčené doklady doby (4. 4.) 
Pomník „Vojna a mír“ (11. 4.) 
Památník E. Beneše (18. 4.) 
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Odkaz Husových lip (25. 4.) 
Hrdinství učitelů (2. 5.) 
Osmnáct krutých dní (9. 5.) 
Odkazy Kozího hrádku (16. 5.) 
Husitsky…a jak dále? (23. 5.) 
Tajemná řeč hrdinů (30. 5.) 
Nejen o klokotských poutích (6. 6.) 
Táboráci, Klášteráci a spol. (13. 6.) 
Dva na jednom náměstí (20. 6.) 
Než zvítězily veliké myšlenky (27. 6.) 
Roky plánů, zákonů a debat (4. 7.) 
Na co lidé slyší? (11. 7.) 
Na prahu zásad (18. 7.) 
Letní balada či romance? (25. 7.) 
Bouře přinesla dílo zkázy (1. 8.) 
Vděční potomci Žižkovi (8. 8.) 
Odkaz potomků pokračuje (15. 8.) 
Jaroslav Vacek – nezapomeňme! (22. 8.) 
Skromnost a velikost (29. 8.) 
Cesta od indiánů do Slap (5. 9.) 
Ze slapských střípků (12. 9.) 
Vzpomínka na starostu (19. 9.) 
Podnikatel jménem Tábor (26. 9.) 
S úspěchy i starostmi (3. 10.) 
Plánů neubývá, ale… (10. 10.) 
Čestný muž mnoha činů (17. 10.) 
Odchod bratra starosty (24. 10) 
Vztah generací k významnému dni (31. 10.) 
Velký – největší říjen (7. 11) 
Ve víru socialistických oslav (14. 11.) 
Poučné či varovné výročí? (21. 11.) 
Zůstala věž s hodinami… (28. 11.) 
Erb a město společně (5. 12) 
Za dnů všedních i svátečních (12. 12.) 
Lichý končí – sudý začíná… 19. 12.) 
 
Ostatní 
Táborské hostince na přelomu 19. a 20.století 
(nahrávka pro Český rozhlas) 
Původ názvů ulic na Maredově vrchu v Táboře 
(soupis pro místní organizaci žen) 
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Historie a majitelé obce Dražice (materiály pro místní 
znak a prapor) 
 
 

6.2.5   Články s muzejní tématikou v regionálním tisku 

V regionálním tisku v roce 2007 D. Abazid publikoval 15 článků 
zaměřených na Blatské muzeum a jednotlivé akce z muzejního programu. 
Další 3 články jsou dílem tvůrců konkrétních výstav – S. Macháčka 
a M. Anděry. 
Přehled článků, jejichž autory byli přímo pracovníci a spolupracovníci BM: 
Abazid D. (2007): Ohlédnutí za perníkovou vánoční výstavou. [výstava 
Perníkové Vánoce ve SD] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 16/2: 7. 

Anonymus [Abazid D.] (2007): Blatské muzeum Vás zve na lednovou cestu 
za poznáním. [přednáška o ostrově Rhodos] – Soběslavská Hláska, 
Soběslav, 16/1: 5. 

Anonymus [Abazid D.] (2007): Blatské muzeum Vás zve na únorovou cestu 
za poznáním. [přednáška o flóře Kapska] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 
16/2: 7. 

Abazid D. (2007): Duben v Blatském muzeu. – Soběslavská Hláska, 
Soběslav, 16/4: 6. 

Abazid D. (2007): Květen v Blatském muzeu. – Soběslavská Hláska, 
Soběslav, 16/5: 1. 

Abazid D. (2007): Přírodovědný červen v Blatském muzeu. – Soběslavská 
Hláska, Soběslav, 16/6: 6. 

Abazid D. (2007): Moře a život. [výstava v RD a SD] – Soběslavská Hláska, 
Soběslav, 16/6: 1. 

Abazid D. (2007): Na zuby „bílé velryby“ si můžete i sáhnout... [výstava 
Moře a život v RD a SD] – Palcát, Tábor, 4/25: 5. 
Abazid D. (2007): Blatské muzeum Vás zve na výstavu Moře a život. 
[výstava v RD a SD] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 16/7: 7. 

Abazid D. (2007): NEJ ... Moře a život. [výstava v RD a SD] – Soběslavská 
Hláska, Soběslav, 16/9: 5. 

Anonymus [Abazid D.] (2007): Zelená karta – Blatské muzeum v Soběslavi: 
Výstava Moře a život. [RD a SD] – Depeše ČSOP, Praha, 2007/4: 4. 

Anonymus [Abazid D.] (2007): Přírodovědné září v Blatském muzeu. – 
Soběslavská Hláska, Soběslav, 16/9: 6-7. 
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Anonymus [Abazid D.] (2007):  Říjen v Blatském muzeu – Soběslavská 
Hláska, Soběslav, 16/10: 1. 

Abazid D. (2007): Listopadové přednášky v Blatském muzeu – Soběslavská 
Hláska, Soběslav, 16/11: 1. 

Abazid D. (2007): Blatské muzeum se na Vás těší v novém roce! [informace 
o reinstalaci výstavy Moře a život do SD a o rekonstrukci sálu v RD] – 
Soběslavská Hláska, Soběslav, 16/12: 5. 

Anděra M. (2007): Největší jihočeská výstava o mořích Moře a život. Moře 
– kolébka života I zdánlivý svět ticha. – Soběslavská Hláska, Soběslav, 
16/8: 7. 

Macháček S. (2007): Malá okénka do velké tvorby. Bohuslav Reynek (1892 – 
1971) – grafická tvorba. [výstava v RD] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 
16/4: 6-7. 

Macháček S. (2007): Malá okénka do velké tvorby. Zdeněk Bouše (1928 – 
1997) –  komorní retrospektiva. [výstava v RD] – Soběslavská Hláska, 
Soběslav, 16/10: 5. 

Anonymus [Kocourková J.] (2007): Perníkové Vánoce. [výstava Perníkové 
Vánoce ve SD] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 16/1: 5. 

Jakl V. (2007): Ne pro slávu žil a konal Antonín Zbyšek Hnízdo. – Palcát, 
Tábor, 4/18: 5. 

-lon- [Londin R.] (2007): Výstava vzpomíná nenápadného velikána. 
[výstava o A. Z. Hnízdovi v Táboře] – Jihočeský kurýr (Týdeník pro okres 
Tábor), Tábor, 2/18: 6. 

Menglerová K. (2007): Výstava plná úlovků táborského přírodovědce. 
[výstava o A. Z. Hnízdovi v Táboře] – Táborsko, Tábor, 11/18: 6. 

-rom- [Šatrová R.] (2007): Tábor vzpomíná svého rodáka, přírodovědce A. 
Z. Hnízdo. [výstava o A. Z. Hnízdovi v Táboře] – Táborský deník, Tábor, 
27. 4. 2007: 10. 

Anonymus (2007): Quilt od dětí – Quilt vom Kind – Lányok quiltje. 
[výstava Quilt od dětí ve SD] – Soběslavská Hláska, Soběslav, 16/6: 11-12. 

Menglerová K. (2007): Školačky ze Soběslavi šily s dívkami z Maďarska a 
Rakouska mezinárodní patchworkové quilty. [výstava Quilt od dětí ve SD] 
– Táborsko, Tábor, 11/18: 12. 

Anonymus [Londin R.] (2007): Čelist vorvaně... [výstava Moře a život 
v Soběslavi] – Jihočeský kurýr (Týdeník pro okres Tábor), Tábor, 2/25: 2. 
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Londin R. (2007): Jedinečný výlet pod hladinu moře. [výstava Moře a život 
v Soběslavi] – Jihočeský kurýr (Týdeník pro okres Tábor), Tábor, 2/26: 6. 

-kam- [Menglerová K.] (2007): Lidé se podívají na zoubky žralokům. 
[výstava Moře a život v Soběslavi] – Táborsko, Tábor, 11/25: 7. 

Krajíc R. napsal anebo poskytl informace k řadě článků o archeologických 
výzkumech.   
 
 
7.  Knihovny a odborné služby veřejnosti 

7.1 Knihovny a odborné služby veřejnosti 

 Od roku 2002 probíhá celková reinstalace a rekatalogizace knihovny 
dnešního BM. Během ní je mj. vytvářen předmětový katalog, jednotlivé 
svazky jsou i fyzicky řazeny podle oborů a zároveň katalogizovány do 
databázového programu na PC. Vzhledem k personálním možnostem 
probíhaly tyto práce pouze v minimálním rozsahu. 
Při reinstalaci knihovny došlo v minulých letech také k vyčlenění 
duplicitních svazků periodik (blíže popsáno ve VZ za léta 2003 a 2004). 
V průběhu roku 2007 byl proveden převod vybraných duplikátů knihovně 
Muzea Vysočiny Pelhřimov, knihovně Centra medievistických studií 
AV ČR a UK v Praze a Speciální ornitologické knihovně Holýšov. 
Inovovaná nabídka duplicitních svazků je pro další zájemce k dispozici na 
internetových stránkách muzea. 
 
V současné době je stav následující: Tábor Soběslav 

Počet knihoven 1 1 
z toho přístupné veřejnosti 1 1 
Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2006 24 518 20 482 
počet přírůstků za rok 2007 487 104 
úbytky (vyřazení a převody) 5 43 
stav k 31. 12. 2007 25 000 20 543 
Počet uživatelů  - vl. zaměstnanci 16 4 
  - cizí 182 34 
Počet výpůjček  - cizí 1 129 160 
  - vl. zaměstnanci 940 nesledováno 
Mezinárodní výměna  - od nás 0  
  - pro nás  22  
Meziknihovní výměna  - pro nás 17  
  - od nás 5  
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Počet kusů v počítačové databázi: 10 053  10 464  
 
Počet badatelů  v muzeu 177 
  v knihovnách 182 35 
  
C e l k e m 394 

 
Přírůstky jsou běžně katalogizovány. 
V táborské pobočce bylo zkatalogizováno 481 svazků z roku 2007 a do 
počítačového programu Clavius bylo v roce 2007 zpracováno 899 
knihovních jednotek s čárovým kódem, celkem tak je od poloviny roku 
2006 do 31. 12. 2007 zpracováno s čárovým kódem 2009 knihovních 
jednotek 
V soběslavské pobočce bylo v roce 2007 zkatalogizováno 89 svazků  
 
 
7.2  Služby badatelům  

Abazid D. - 20 k různým požadavkům z oboru botaniky 
Brátka P. - 10 k různým požadavkům z oboru umění 
Drda M. - 4 k různým požadavkům  badatelů 
Kovář M. - 15 k různým požadavkům z oboru etnografie 
Krajíc R. - 27 k různým požadavkům z oboru archeologie 
Pražáková B. - 35 ke studijnímu materiálu studentů a ke sbírkám 
Smrčka J. - 4 k různým požadavkům z oboru historie i současnosti 
Tilingrová J./Mráz K. - 5 k různým požadavkům ke sbírkám 
Vybíral Z. - 15 k různým požadavkům z oboru historie 
Zbytovský P. - 17 k různým požadavkům z oboru zoologie 
Zita S. - 25 k různým požadavkům z novějších  i mladších dějin 

 
a mnoho dalších neevidovaných dotazů, které jsou zodpovídány většinou 
na základě telefonických hovorů, ale i písemnou formou, a to nejen pro 
domácí, ale i zahraniční badatele. 
Mimo knihovny, které jsou evidovány zvlášť, lze konstatovat, že bylo 
zodpovězeno 177 dotazů. 
 
 
7.3    Spolková a mimomuzejní odborná činnost  

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

8.1 Tábor 

8.1.1  Žižkovo nám, čp. l  

 Vlastníkem je Město Tábor. HM má objekt v nájmu s povinností 
běžné údržby a placení služeb a energií. Běžná údržba je prováděna 
prostředky a pracovníky hospodářské správy muzea. V případě větší 
údržby i prostřednictvím různých menších firem. Veškeré stavební úpravy 



 33 

jsou konzultovány se Státním ústavem památkové péče v  Praze. V dubnu 
provedla odborná firma KAMA revizi a opravy okapových žlabů a okapů 
na celém objektu. V podzemních chodbách došlo k úpravě a obnově jističů 
prvního čerpadla, provedl odborný elektrikář Vl. Dušek. (V závěru roku 
byla zveřejněna výzva k podání nabídek na „zpracování projektové 
dokumentace k rekonstrukci elektroinstalace spolu s EZS a EPS, dále 
stavební úpravy přízemí budovy a návrh architektonické studie“. Vítězem 
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení se stal atelier 
A_DETAIL. Celá akce bude dále pokračovat v roce 2008.  
 Rovněž byly provedeny nařízené revize el. instalace v podzemních 
chodbách, el. požární signalizace, všech elektrospotřebičů, el. zabez-
pečovacího systému a hasicích přístrojů. 
 
 
8.1.2 Nám. Mikuláše z Husi čp. 44 – ředitelství, knihovna a depozitáře 

Vlastníkem objektu je HM. V průběhu roku byla prováděna běžná 
údržba z prostředků muzea. Na jaře provedla odborná firma KAMA 
opravu 10 m okapového žlabu a obnovu římsy nad západním traktem 
budovy směřující do dvora. Také proběhla oprava klempířských prvků 
střechy budovy po vichřici klempířem V. Feikem. V rámci předpisů BOZP 
jsme nechali vyrobit plné dveře spolu s atypickou výplní zbytku klenby 
v místnosti, která slouží jako konzervátorská dílna a zároveň kancelář 
Fr. Jandy tak, aby obě části byly samostatné. V závěru roku jsme 
rekonstruovali kancelář doc. Krajíce – vybílení (malíř Z. Kaprál), položení 
dřevotřískové podlahy (truhlářství Lidral), pokládka PVC (firma Faliko). 
Na sociálním zázemí kanceláře Mgr. Smrčky jsme nainstalovali dřez 
a napojili na odpad. V rámci plnění I. etapy závěru energetického auditu 
jsme za všechny přímotopy nalepili odrazové fólie.  

Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů 
a elektrospotřebičů, elektroinstalace, požárního vodovodního hydrantu 
a hasicích přístrojů. Probíhaly čtvrtletní kontroly výtahu, navíc se také 
uskutečnila  odborná zkouška a inspekční prohlídka výtahu.  

 
 

8.1.3 Martínka Húsky čp.  54 – galerie A. D. 1551 

 Vlastníkem objektu je Město Tábor. HM má přízemí v bezplatném 
nájmu. Zde byla prováděna běžná údržba, včetně plynového kotle. V lednu 
byla celá galerie vybílena.  
 Byly provedeny nařízené revize elektroinstalace, el. zabezpečovacího 
systému, požárního vodovodního hydrantu, kotle plynového topení, 
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elektrospotřebičů a hasicích přístrojů. V závěru roku požádal MěÚ Tábor 
Husitské muzeum o navrácení výstavních prostor v čp. 54 s odůvodněním, 
že bude galerii spravovat sám. 
 
 
8.1.4 Ul. Klokotská – Bechyňská brána 

 Vlastníkem objektu je Město Tábor. HM má objekt v bezplatném 
nájmu s povinností běžné údržby. Na základě znaleckého posudku z roku 
2006 jsme nechali také vypracovat rozpočet eventuální opravy střechy 
a obojí společně zaslali radě města Tábor. I nadále jsme prováděli 
nejnutnější opravy zchátralé střešní krytiny. V létě jsme přeinstalovali 
třífázovou zásuvku v elektrorozvodně tak, aby odpovídala současným 
předpisům (provedl odborný elektrikář Vl. Dušek).  
 Byly provedeny pravidelně revize el. zabezpečovacího systému, el. 
instalace, elektrospotřebičů a hasicích přístrojů. 
 
 
8.2 Sezimovo Ústí 

8.2.1 Tř. Dr. E. Beneše čp. 1138 – Památník Dr. Edvarda Beneše - 
prezidenta republiky 

 Vlastníkem je HM. Probíhala zde pouze běžná údržba. Byly 
provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému, elektrospotřebičů 
a hasících přístrojů. 
 
 
8.2.2  „Benešova vila“, třída Dr. E. Beneše čp. 201  

Vlastníkem objektu je Úřad vlády České republiky. Husitské 
muzeum v Táboře má s Úřadem vlády ČR uzavřenou smlouvu na dobu 
neurčitou. Husitské muzeum zde provozuje o státních svátcích a výročích 
narození a úmrtí manželů Benešových rekonstruovanou pracovnu a úmrtní 
pokoj prezidenta. V roce 2007 byla zahájena jednání mezi Úřadem vlády 
ČR a Husitským muzeem dalších částí vily do původního stavu a jejich 
přístupnosti pro veřejnost. 
 
 
8.3  Soběslav 

8.3.1 Nám. Republiky čp. 107 – Smrčkův dům v Soběslavi 

 Vlastníkem objektu je HM. Nechali jsme vyrobit nový 
elektrorozvaděč s jističi tak, aby byla budova připravena pro instalaci 
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nových akumulačních kamen do depozitáře v 1. NP kvůli dostatečné 
temperaci vzhledem ke sbírkovým předmětům. Elektrorozvaděč zapojí 
odborný elektrikář Vl. Dušek v roce 2008. V závěru roku jsme svépomocí 
namontovali lehkou sádrokartonovou konstrukci sloužící k oddělení 
výstavních prostor v rámci začínající repase expozice. Nechali jsem také 
udělat odhad nákladů na opravu čelní fasády směrem do náměstí spolu 
s klempířskými prvky. Jinak zde probíhala pouze běžná údržba.  
 Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému, 
elektroinstalace, požárního vodovodního hydrantu, el. zabezpečovacího 
systému, elektrických strojů, elektrospotřebičů a hasicích přístrojů. 
 
 
8.3.2 Ul. Petra Voka čp. 152 – Rožmberský dům v Soběslavi 

 Vlastníkem objektu je Městský úřad Soběslav. HM má smlouvu 
s nižším nájmem, ale s povinností běžné údržby, která byla v průběhu roku 
běžně prováděna. Podle plánu byla dokončena rekonstrukce výstavní síně 
– nové osvětlení (J. Liška), vybíleno (J. Molík), stěrkování a pokládka PVC 
(Tepo – LD s. r. o.). Dále jsme svépomocí instalovali umyvadlo, obklady 
kolem něj a kvůli bezpečnosti přendal odborný elektrikář Vl. Dušek 
zásuvku.  
 Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů, 
elektrospotřebičů, elektroinstalace a hasicích přístrojů. 
 
 
8.3.3 Ul. Petra Voka čp. 163 – Cukrářský dům v Soběslavi (depozitáře) 

  Vlastníkem objektu je HM. Objekt slouží jako depozitář nábytku 
sbírek Výroba a způsob života a Národopis. Zde probíhala pouze běžná 
údržba.  
  Byly provedeny nařízené revize elektrických strojů a elektro-
spotřebičů, požárního vodovodního hydrantu a hasicích přístrojů. 
 
 
8.4  Veselí nad Lužnicí 
 Nám. T. G. Masaryka čp. 111 – Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí 

 Vlastníkem objektu je HM. Byly opět provedeny menší opravy 
střechy (doplnění chybějících hřebů apod.) a okapových žlabů. Svépomocí 
jsme museli fasádní barvou odstranit následky vandalů na části zdi 
směrem k mlýnu.  
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 Byly provedeny nařízené revize el. zabezpečovacího systému, 
elektrických strojů, elektrospotřebičů, požárního vodovodního hydrantu 
a hasicích přístrojů. 
 
 
9. Finanční hospodaření a kontrolní činnost 

Vedoucí provozně ekonomického útvaru Milena Jarolímková. 
 
 
9.1  Výdaje činily celkem  Kč  21 710 430,-  
 z toho neinvestiční  Kč  21 710 430,-  
 v tom osobní  Kč  11 188 113,- 
 - věcné  Kč  10 522 317,- 
 - materiálové  Kč  1 763 770,- 
 - energie  Kč 1 372 220,-  
 - prodané zboží   Kč  463 550,- 
  - opravy a údržba  Kč  914 750,- 
 - opravy a údržba nemov. majetku  Kč  125 680,- 
 - opravy a údržba nemov. kulturních památek  Kč 557 000,- 
 - restaurování sbírkových předmětů   Kč 272 464,- 
  - z toho program ISO  Kč 120 000,- 
  - ostatní služby  Kč 5 103 270,- 
 - daně  Kč 25 040,- 
 - cestovné  Kč 179 730,-  
 - jiné ostatní náklady  Kč 214 727,-  
  - odpisy  Kč  485 460,-  
 
 
9.2  Příjmy činily celkem  Kč  6 860 740,-  
 z toho tržby za vstup  Kč 2 586 882,-  
 z archeologického výzkumu   Kč 3 303 991,-  
 za prodej suvenýrů   Kč 363 480,-  
 jiné ostatní příjmy  Kč 606 387,-  
 aktivace  Kč 0,- 
 
 
9.3  Dotace na činnost od MK ČR  Kč 14 913 000,-  

9.4  Hospodářský výsledek roku  Kč 65 310,- 
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9.5  Kontrolní činnost 

  V roce 2007 byly provedeny tyto kontroly: 
- na základě veřejnosprávní kontroly provedené MK ČR – odborem 
kontroly v roce 2006 začal od 1. 1. 2007 pracovat v HM interní auditor, 
který v rámci plánovaných interních auditů provedl: kontrolu účetní 
závěrky a hospodaření  HM za rok 2006; prověrku inventarizace za rok 
2006 a další audity zaměřené na kontrolu správného účtování a evidenci 
jednotlivých druhů majetku 
- dále interní auditor vypracoval několik vnitřních směrnic a postupů pro 
zajištění jednotného metodického postupu 
- OSSZ Tábor provedla kontrolu odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně kontroly 
hospodaření s prostředky nemocenského pojištění 
- Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích provedl kontrolu 
podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, zaměřenou na dodržování 
předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů 
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor 
provedl tematickou požární kontrolu dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně 
- pravidelná kontrola BZOP a PO 
- kontrola výtahu – 4 x ročně 
- revize EPS a EZS 
- revize požárních hydrantů a hasicích přístrojů 
- revize plynového kotle 
- revize elektroinstalace a elektrospotřebičů 
 
 
 
 
 


