Kulturní komise
Rady Jihočeského kraje
Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 3. 11. 2021

Zápis č. 6
z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo
3. listopadu 2021 od 10:00 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích
Přítomni: Bc. Daniel Turek, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Josef Vochoska, Jan Michl, Ing. Barbora
Šiftová, Bc. Jan Novák, Ing. Lenka Horejsková;
Omluveni: Ing. Jaromír Talíř, Jindřiška Kudrlová, Bc. Ladislava Krejčová, Ing. Štěpán Pavlík;
Přizváni: Pavel Hroch, Ing. František Štangl, Mgr. František Chrastina
Návrh programu:
1. Představení koncepce rozvoje Jihočeského muzea v Č. Budějovicích na roky 2021-2025
2. Zpráva o postupu archeologických průzkumů v rámci dostavby jihočeských dálnic a silnic
3. Různé
Přítomno 7 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK). Komise je usnášeníschopná.
Jednání kulturní komise zahájil z důvodu nepřítomnosti pana předsedy pan místopředseda D. Turek.
Přivítal všechny přítomné členy KK a nechal hlasovat o návrhu programu, který všichni obdrželi.
S návrhem programu všichni přítomní členové kulturní komise souhlasili.
D. Turek otevřel 1. bod a předal slovo Fr. Chrastinovi.
K bodu 1 programu jednání
Představení koncepce rozvoje Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na roky 2021-2025
Fr. Chrastina představil činnosti vykonávané Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, které je
regionálně zaměřenou sbírkotvornou a kulturně-vzdělávací organizací jejímž úkolem je mapovat historii
a přírodní poměry regionu jižních Čech a představil koncepci rozvoje Jihočeského muzea na roky 20212025. Dále osvětlil složitý mechanismu týkající se sbírkových předmětů, a to od počátku jejich nálezu
až po zařazení do Centrální evidence sbírek. Zajištění a zabezpečení sbírek, zajištění optimálních
klimatických podmínek aj.
Fr. Štangl doplnil informace o edukační činnosti, projektových programech jako např. Muzejní kufříky.
Dále informoval o hlavní investiční akci Archeoskanzen Trocnov, který tvoří zemanský a selský dvorec
vč. vedlejších budov, který měli členové KK možnost navštívit. Další významná investice by měla být
směrována na Tvrz Žumberk, kde by měla být provedena celková úprava prostranství a komunikací
uvnitř i vně areálu tvrze.
V rámci schválené koncepce rozvoje zřizovaných organizací na leta 2021-2025 je rovněž plánovaná
investice do zázemí nově budovaného archeoparku v Trocnově. V současné době je hotová studie a
předpokládá se realizace do konce r. 2024 a zapojení evropských fondů z programu EUROPE.

Dotazy členů kulturní komise byly panem ředitelem Štanglem nebo Fr. Chrastinou zodpovězeny.
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Koncepci rozvoje Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na roky 2021-2025
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Následovala exkurze Jihočeského muzea s podrobným výkladem Mgr. Faktora, který provedl členy KK
stálou archeologickou, přírodovědnou, geologickou a národopisnou expozicí o rozloze 730 m2. Dále
členy KK seznámil s edukačními kufříky a informoval o nových edukačních programech v jednotlivých
částí stálé expozice Jihočeského muzea. Členové kulturní komise velmi kvitovali úroveň edukačních
expozic, které jsou na vysoké úrovni a byli potěšeni, že Jihočeské muzeum získalo dne 6. 10. 2020 v
rámci slavnostního vyhlášení výsledků XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 1. místo
v kategorii Muzejní výstava roku 2019. V této kategorii soutěžilo celkem 40 přihlášených projektů z celé
České republiky. Jihočeské muzeum zvítězilo právě s touto novou stálou expozicí, která byla veřejnosti
zpřístupněna v lednu 2020 a představuje to nejlepší z oblasti přírodních věd, geologie, archeologie a
národopisu. Fr. Chrastina pohovořil o složitém mechanismu týkající se sbírkových předmětů, a to od
počátku nálezu až po zařazení do Centrální evidence sbírek.
Po exkurzi byl projednán bod č. 2.
K bodu 2 programu jednání
Zpráva o postupu archeologických průzkumů v rámci dostavby jihočeských dálnic a silnic
Fr. Štangl informoval o archeologických výzkumech v rámci dostavby dálnic a silnic. Např. D3 Borek –
Pískovna 2015. Z archeologického výzkumu sídliště ze starší doby bronzové na dálnici D3 v úseku
Borek-Úsilné 2015 byl v konzervátorské laboratoři zpracován keramický materiál. Z tohoto výzkumu
bylo také zkompletováno a slepeno torzo nízké, plasticky zdobené torzo misky v celém profilu. I přes
velmi malé procento dochovaného střepového materiálu bylo po konzultaci s archeology rozhodnuto
misku zrestaurovat pro její jedinečnost. V současné době je miska vystavena v stálé expozici
archeologie JčM. Archeologický výzkum D3 Plav – mohylník 2017-2018.
Dále upozornil na blížící se konec výstavy „Co přinesla dálnice“ dne 7. 11. 2021. Výstavní projekt
přibližuje výsledky mnohaletých archeologických výzkumů v trase dálnice D3 na Táborsku,
Českobudějovicku a Českokrumlovsku a v trase navazující dálnice S10 v oblasti Mühlviertelu v Horním
Rakousku.
Jihočeské muzeum na základě smlouvy s ŘSD a SÚS JčK provádí povinné archeologické průzkumy na
všech současně aktuálních liniových stavbách Jčk. I. etapa těchto výzkumů byla již provedena a
v současné době je předmětem velké výstavy v rámci výstavní činnosti Jihočeského muzea, II. etapa
stále probíhá i za účasti archeologických odd. ostatních krajských muzeí.

NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Zprávu o postupu archeologických průzkumů v rámci dostavby jihočeských dálnic a silnic
Hlasování 7/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Různé
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V bodě různé představil Fr. Chrastina návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných
Jihočeským krajem v oblasti kultury.
Tento návrh je předmětem dalšího schvalovacího řízení v rámci K.Ú. ve spolupráci s OEKO a odráží
všechny finanční potřeby 12 zřizovaných organizací v oblasti kultury pro bezchybné naplnění
poskytované veřejné služby
Následovala diskuse a zodpovězení dotazů s výstupem hlasování o připravovaném návrhu usnesení:
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací,
zřízených Jihočeským krajem a
II. souhlasí
s navrženou výší.
Hlasování 6/0/1
Usnesení přijato v navrhovaném znění

Jednání bylo ukončeno ve 12:30 hod.
Další jednání kulturní komise se bude konat dne 1. 12. 2021 od 10:0 hod. v zasedací místnosti
SECESE č. dv. 3076, K.Ú.
.
Zapsala:
Bc. Zuzana Zavázalová

Ověřovatel:

Bc. Danil Turek
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