
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
                          Český Krumlov, dne 5. 9. 2022 
 
 

Zápis č. 14 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

dne 5. září 2022 od 10:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově 

 
 
 

Přítomni: Ing. Barbora Šiftová, Ing. Jaromír Talíř, Bc. Daniel Turek, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Jan 

Novák, Ing. Lenka Horejsková; 

 

 

Omluveni: Ing. Štěpán Pavlík, Bc. Ladislava Krejčová, Bc. Josef Vochoska, Jan Michl, Jindřiška   

                  Kudrlová; 

 

Přizváni: Mgr. Filip Lýsek (ředitel RM v ČK), Mgr. Patrik Červák (OKPP), Mgr. František Chrastina 

(OKPP);   

          

Per rollam hlasovali: Bc. Ladislava Krejčová, Bc. Josef Vochoska, Jan Michl; 

 

Návrh programu: 

 

1. Koncepce rozvoje Regionálního muzea v Českém Krumlově, příspěvková organizace JčK. 

2. Různé 

 

Pan místopředseda D. Turek přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že komise není při počtu 6 

přítomných členů KK usnášeníschopná.  Nutno 7 přítomných členů KK. Odsouhlaseno hlasování per 

rollam chybějících členů.   

Podklady pro jednání všichni elektronicky obdrželi a s návrhem programu souhlasí. Dále pan 

místopředseda informoval o průběhu jednání a slovo předal panu řediteli Lýskovi.  

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce rozvoje Regionálního muzea v Českém Krumlově, příspěvkové organizace 

Jihočeského kraje.  

Mgr. Filip Lýsek představil vize a výhledy RM do roku 2025 týkající se odborné, publikační, výstavní, 

edukační a marketingové činnosti. Rovněž pohovořil o oblastech, které mají přímý dopad na posílení 

návštěvnosti muzea, a to nejen v rámci podpory dosavadních projektů. Např. spolupráce s Č. K. CARD 

– nabídka společné vstupenky, zajišťující slevu 50 % na vstup do pěti významných výstavních institucí 

ve městě. Dále Grenzegenial, nabízející návštěvníkům pobočky muzea Památníku – Rodný dům 

Adalberta Stiftera v Horní Plané reciproční progresivní slevy na vybrané kulturní a turistické atraktivity v 

české, rakouské i bavorské části Šumavy.  

Za stěžejní však pan ředitel považuje projekt týkající se odstranění bariér a celkové posílení provozního 

a návštěvnického komfortu muzea, a to vybudováním výtahu a nového vstupního návštěvnického 

prostoru do muzea na půdorysu historické kaple sv. Josefa, jež umožní bezbariérový vstup do budovy a 

pohyb po ní. Realizace projektové fáze akce je úzce odvislá od definitivního vyřešení/ukončení 

dlouholetého nájemního vztahu E.On k suterénním prostorám muzea, které jsou v zájmové oblasti 
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investičního záměru. Hrubý odhad nákladů bez studie před covidovým obdobím činil 25 mil. Kč. Dnes 

se mohou náklady pohybovat na dvojnásobku. Tento investiční projekt je již v rámci „Koncepce rozvoje 

RM na rok 2025“ Radou Jihočeského kraje schválen. Další investice se týká výměny oken v historické 

budově muzea s předpokládanou realizací v návaznosti na dokončení stavební akce „Odstranění 

bariér" a nakonec repasé expozice hlavní budovy muzea. 

 

K tématu odstranění bariér proběhla obsáhlá diskuse týkající se možnosti financování z IROP. 

Výstupem diskuse je doporučující návrh usnesení: 

 

NÁVRH USNESENÍ  

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

doporučuje 

Radě Jihočeského kraje s ohledem na radou schválenou koncepci rozvoje kulturních institucí 

Jihočeského kraje schválit vypracování projektové dokumentace návštěvního centra spojené s výtahem 

pro Regionální muzeum v Českém Krumlově, pro možnost podání žádosti do některých dotačních 

programů. 

 

Hlasování 6/0/0 

Hlasování per rollam 3/0 /0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Rovněž byl odhlasován návrh usnesení ke koncepci rozvoje RM. 

 

NÁVRH USNESENÍ  

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

Koncepci rozvoje Regionálního muzea v Českém Krumlově, příspěvkové organizace Jihočeského 

kraje.  

 

Hlasování 6/0/0 

Hlasování per rollam 3/0/0   

 

Pan ředitel dále informoval o úspěších RM, kam bezesporu patří výstava „Se lvem za svobodu – 

Československá samostatná obrněná brigáda ve II. světové válce“. Výstava představila bezmála 

tisícovku exponátů. V naprosté většině se jednalo o originální předměty, které dosud nebyly veřejně 

prezentovány. Výstava vzbudila pozornost i u odborné veřejnosti, která nakonec vyústila v nominaci 

výstavy na Národní cenu Gloria museaelis v kategorii Muzejní výstava r. 2021.  

 

Na poli archeologie získalo RM dokonce svou planetku s názvem Krumbenowe.  

Jednalo se o veletrh pravěké a středověké kultury Krumbenowe se zaměřením na dávné obřady, rituály 

a duchovní představy. Tento pravěký veletrh získal dokonce první cenu v soutěži Zlatý mamut, kdy 

porota hodnotila 35 projektů z ČR zaměřených na popularizaci archeologie.  

 

Následovala exkurze RM vč. stálé expozice keramického modelu Českého Krumlova a návštěva jedné 

z hlavních sezónních událostí věnované médiu fotografie nesoucí název „Taras“. Výstava představuje 

legendárního českého fotografa ukrajinského původu, Tarase Kuščynského, jehož tvorba je 

připomenuta výběrem z rozsáhlé kolekce fotografie aktů a dnes již ikonických dobových portrétních 

fotografií osobností československé kulturní a umělecké scény (Jana Wericha, Magdy Vašáryové, 

Josefa Sudka a dalších.). 
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Různé 

Žádný bod do různého.  

 

15. jednání proběhne 5. října 2022 v Alšově Jihočeské galerii. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:00 hod. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová                                

 

Ověřovatel: Bc. Daniel Turek                            

 


