
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
                            Protivín, dne 1. 6. 2022 
 
 

Zápis č. 13 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

1. června 2022 od 10:00 hodin v MĚSTSKÉM MUZEU PROTIVÍN  

(Protivín) 
 
 
 

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

               MgA. Zuzana Benešová, Bc. Jan Novák, Ing. Lenka Horejsková; 

 

 

Omluveni: Ing. Barbora Šiftová, Bc. Ladislava Krejčová; 

 

Neomluveni: Jindřiška Kudrlová; 

 

Přizváni: PhDr. Jiří Prášek (ředitel Prácheňského muzea v Písku), Bc. Lenka Věrná (OKPP) 

           

Návrh programu: 

 

1. Koncepce rozvoje Prácheňského muzea v Písku, příspěvková organizace JčK. 

2. Různé 

 

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

8 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK).   

 

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

souhlasili.  

 

Pan ředitel muzea všechny přivítal a společně s Lenkou Věrnou představili členům komise program, 

který byl zahájen exkurzí muzea s podrobným výkladem a zodpovězením dotazů členů KK. 

 

Poté se kulturní komise přesunula do vedlejší vesničky Myšenec, kde mezi domy čp. 54 a 8 shlédla 

pozůstatky – zbytky zdí a oblouk brány bývalého gotického hradu, který zde ve 13. st. založili 

Přemyslovci a dále kostel sv. Havla. Po exkurzi se komise přesunula do Maletic, kde byla projednána 

koncepce rozvoje Prácheňského muzea v Písku. 

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce rozvoje Prácheňského muzea v Písku, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.  
Pan ředitel Prášek navázal na představení MMP a pokračoval dalšími informace o koncepci rozvoje 

muzea kam spadá sbírkotvorná činnost hmotných dokladů vývoje přírody, archeologie, etnografie, 

historie, numismatiky, výtvarného umění a kulturních dějin v hranicích bývalého okresu Písek a 

potažmo historického Prácheňského kraje. V oborech své působnosti provádí výzkumnou a vědeckou 

činnost. Výsledky své činnosti zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím stálých expozic, výstav, 

přednášek, publikační činností apod.  
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Muzeum se věnuje prostřednictvím svých odborných pracovišť archeologii, mineralogii a geologii, z 

přírodovědných oborů ještě sčítání, odchytu a kroužkování ptáků v NPR Řežabinec a prezentaci živých 

ryb. Specializovaná pracoviště se věnují středověku, novodobým a kulturním dějinám. Národopis 

zpracovává etnograf se zaměřením na zanikající řemesla v regionu a na dějiny obcí zaniklých v 

souvislosti s výstavbou Orlické přehrady. Další specializací je život, dílo a odkaz básníka Adolfa 

Heyduka. 

 

Prácheňské muzeum užívá jako hlavní budovu objekt bývalého přemyslovského královského hradu a 

přilehlých tereziánských kasáren a malou část objektu Sladovny v Písku.  

V roce 2017 byla zřízena učebna pro muzejní pedagogiku. 

Návštěvnost muzea osciluje mírně nad 30 tisíci osobami s tendencemi neustálého mírného zvyšování 

(vyjma roku 2016, kdy došlo ke skokovému nárůstu návštěvnosti vzhledem k mimořádné atraktivnosti 

výstav). Velký zájem je o muzejní přednáškové cykly a také každoročně roste zájem o mineralogickou 

burzu. Vize a výhledy se týkají odborné činnosti, publikační, výstavní aj. Cílem je rozšiřování a 

zkvalitňování svěřeného sbírkového fondu pro vytvoření co nejucelenějšího hmotného zdroje informací 

pro geologii a mineralogii regionu, s využitím mj. k expozičním a výstavním účelům, vědeckému a 

odbornému publikování a dalším způsobům prezentace. Územně je činnost zaměřena primárně na 

okres Písek, doplňkově na celou oblast Prácheňska. 

 
Nejdůležitější je nyní pro muzeum vyřešit rozvoj příručních depozitárních místností v nejbližším okolí 

muzea, tj. v objektu bývalé obchodní akademie. Stále probíhají jednání s městem Písek o možnosti 

zbudování depozitářů na půdě objektu bývalé obchodní akademie, které by přirozeně navazovaly na 

stávající depozitáře muzea.  

Depozitární prostory by se tak rozšířily o plochu cca 500 m2 a byly by k rychlému použití pro odborné 

pracovníky muzea bez nutnosti někam dojíždět, zároveň pod jedinou ochranou EZS a EPS. Tyto 

prostory by byly využity pro umístění velkých a hmotných geologických ukázek, jejich uložení současný 

depozitář neumožňuje a část těchto prostor by byla se speciálním prostorem na textilie a prapory a s 

místností, ve které budou deponovány sbírkové předměty vztahující se ke každodennosti regionu 

zhotovené po roce 1948.  

 

K tématu týkající se nutnosti zbudování depozitářů a jeho financování proběhla diskuse s návrhem 

usnesení, které bylo všemi přítomnými členy KK odhlasováno. (viz níže) 

 

Pan ředitel dále pokračoval informacemi o plánech realizace řízené klimatizace některých depozitářů, 

potřeby obnovy počítačové techniky a zálohovacích médií. Zejména pro pracoviště zoologie a v menší 

míře i pro ostatní se jeví jako nezbytné pořízení nového terénního vozidla. Pro depozitář Zoologie je 

vhodné pořídit skříně utěsněné proti prachu a prachotěsné uložení velkých sbírkových předmětů 

(preparáty zvířat jako jelen, divočák apod.). Pro pořádání krátkodobých výstav či výstav vzácných 

předmětů je třeba pořídit několik dalších trezorových vitrín. Postupně je třeba obměnit další vitríny pro 

pravidelné výstavy. V Památníku A. Heyduka by mělo dojít k instalaci speciálního osvětlení pro 

možnost večerních prohlídek. 

 

Na závěr pohovořil o skvělém pracovním týmu, který tvoří 31 zaměstnanců. Z tohoto počtu je 14 

odborných pracovníků vysokoškolsky vzdělaných. Do budoucna by muzeum potřebovalo restaurátora 

starých tisků. Ve sbírkovém fondu je přes šest tisíc starých tisků, z nichž několik stovek potřebuje 

odborný restaurátorský zásah, zatím se řeší zadavatelsky. V zoologickém oddělení chybí profese 

botanik, která ovšem nikdy v muzeu nebyla personálně obsazena. 

 

Pan ředitel zodpověděl veškeré dotazy a předal slovo panu předsedovi, který nechal hlasovat o 

návrzích usnesení: 
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NÁVRH USNESENÍ  

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

Koncepci rozvoje Prácheňského muzea v Písku, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.  

 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

 

NÁVRH USNESENÍ  

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

doporučuje 

Radě Jihočeského kraje schválit finanční příspěvek ve výši 10 mil. Kč jako spoluúčast na zbudování 

depozitářů Prácheňského muzea v Písku na půdě objektu bývalé obchodní akademie v Písku. 

 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Různé 

V bodě různé se krátce prodiskutoval návrh plánu termínů s místy konání, který bude ještě upřesněn. 

14. jednání proběhne v měsíci září v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. 

 

Všichni kvitovali skvělý nápad pana ředitele ohledně návštěv Myšence i Maletic, krásnou exkurzi muzea 

i skvělé představení koncepce, za které mu pan předseda poděkoval.  

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:00 hod. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová                                
 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík                            

 


