
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

        Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz 
              

 
                            Strakonice, dne 11. 5. 2022 
 
 

Zápis č. 12 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

11. května 2022 od 10:00 hodin v Muzeu středního Pootaví Strakonice  

(hrad Strakonice) 
 
 
 

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, Bc. Josef Vochoska, Ing. Jaromír Talíř, Bc. Daniel Turek, Jan Michl; 

                Bc. Ladislava Krejčová; 

 

 

Omluveni: Jindřiška Kudrlová, Ing. Barbora Šiftová, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Jan Novák,  

                  Ing. Lenka Horejsková; 

 

 

Přizváni: PhDr. Ivana Říhová (ředitelka MSP), Mgr. Patrik Červák, Mgr. František Chrastina; 

           

Návrh programu: 

 

1. Koncepce rozvoje Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvková organizace JčK. 

2. Různé 

 

Pan předseda přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Přítomno 

6 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK).   

 

Podklady pro jednání členové KK elektronicky obdrželi a s návrhem programu všichni přítomní 

souhlasili.  

 

Pan předseda představil paní ředitelku muzea PhDr. I. Říhovou, která přivítala všechny členy kulturní 

komise a nastínila průběh jednání, jež zahájil Fr. Chrastina. 

 

Fr. Chrastina informoval přítomné členy KK o průběhu rekonstrukce hradu, která započala vč. 

plánování v r. 2013 a byla dokončena v březnu letošního roku. Slavnostní otevření proběhlo 1. dubna 

2022. Informoval o způsobu financování akce a vyzdvihl expozice muzea, které dosahují evropské 

úrovně. Zmínil moderní technologie, unikátnost expozic, které jsou umístěny do středověkého hradu 

(NP). Poděkoval paní ředitelce, jak ustála veškeré komplikace spojené s rekonstrukcí objektu a 

restaurováním předmětů v době covidu. Nyní bude důležité nastavit správným směrem marketing a 

oslovit širokou skupinu návštěvníků. 

 

Paní ředitelka převzala slovo a informovala o celé akci rekonstrukce hradu vč. restaurování sbírkových 

předmětů i interiéru, které doprovázela nemalá úskalí. K rozpravě využila film, zachycující stav hradu 

před rekonstrukcí a v průběhu jednotlivých částí oprav. Jednalo se o rekonstrukci 2 300m2 plochy. 

Docházelo k nálezům např. 600 let starých trámů, malovaných prken z 15/16. st., malované plátno 

(nejspíš se jedná o boční část oltáře), byly odhaleny unikátní nástěnné malby (nyní „Rokokový 
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salonek“) aj. Náklady byly financovány v rámci IROP, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, 

který projekt kofinancoval. 

Mluvila o skvělé spolupráci s památkáři, odbornými pracovníky i firmami, které v době covidu sváděly 

boj s počtem zaměstnanců díky karanténám. S ohledem na aktuální krizi považuje za velké štěstí 

termín dokončení celé akce. V opačném případě by došlo k nedopočitatelnému navýšení cen a nákladů 

za energie.  

Návštěvnost v měsíci dubnu činila cca. 5000 návštěvníků skládající se převážně ze studentů SŠ a žáků 

1. a 2. stupně, kteří využívají edukačních programů. Dále podrobně pohovořila o expozicích, které, hrad 

svým návštěvníkům nabízí v podobě dvou prohlídkových tras a s potěšením konstatovala, že 

návštěvníci využívají oba tyto okruhy. Pro příklad zmínila expozici maltézského řádu a zároveň členům 

KK pustila doprovodný film, jak se původně malé bratrstvo působící ve Svaté zemi rozrostlo během 

několika desítek let v mocný rytířský řád a dostalo se i do Českého království, kde si vybudoval 

významná sídla v Praze a ve Strakonicích. Jako další expozici (zajímavou zvláště pro pány) uvedla 

výstavu ČZ. Jedná se o přiblížení historie průmyslového závodu od jeho založení v roce 1919 až po 

současnost.  

V rámci koncepce rozvoje informovala I. Říhová o plánu vybudování nové příjezdové cesty do Hoslovic, 

která obnáší změnu územního plánu. Projekt je připravený, bude následovat žádost o stavební 

povolení, výkupy pozemků. Cílem je vybudovat nové parkoviště ve vzdálenosti cca. 100 m od mlýna a 

zpřístupnit tento areál, který leží v obci Hoslovice a skládá se ze tří staveb: mlýna s obytnou částí, 

chlévů s kolnou a stodoly vč. rybníčku s náhonem, sadem a loukami. Jedná se o rodinné stříbro, které 

nabízí autentický obraz života na mlýně v dobách minulých, připomíná původní hospodářské vybavení 

s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířátka. 

 

Při následné exkurzi prošli členové KK oba okruhy, navštívili všechny nabízející se expozice a 

dozvěděli se od paní ředitelky neskutečné množství informací. 

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce rozvoje Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvková organizace Jihočeského 

kraje 

Po exkurzi proběhlo hlasování o návrhu usnesení: 

 

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

Koncepci rozvoje Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.  

 

Hlasování 6/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Různé 

Pan předseda poděkoval paní ředitelce za úžasnou prezentaci, a hlavně za skvěle odvedenou práci. 

 

Žádný bod do různého. 

Jednání bylo ukončeno ve 14:00 hod. 

 

13. jednání kulturní komise bylo plánováno na 1. června 2022. Z organizačních důvodů bude nejspíš 

přesunuto na 8. června 2022 (bude ještě upřesněno!). Místo se nemění. Městské muzeu v Protivíně.  

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová 

 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík  


