
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
                       České Budějovice dne 5.5.2021 

 

 

Zápis č. 2 
z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo 

5. května 2021 od 10:00 hodin v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, 
 Na Lidické třídě č. 1  

 
 

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Daniel Turek, Ing. Lenka Horejsková,  

                Ing. Jaromír Talíř, Ing. Petr Jenkner, Jan Michl, Bc. Jan Novák, Bc. Ladislava Krejčová, 

                Ing. Barbora Šiftová; 

 

 

Omluveni:  

Neomluveni: Jindřiška Kudrlová; 

 

Přizváni: Pavel Hroch, Mgr. Patrik Červák, Mgr. František Chrastina, Mgr. Ivo Kareš (ředitel JVK), 

Zuzana Hájková; 

                     

Návrh programu: 

 

1. Koncepce JVK – podrobné představení koncepce organizace včetně vyhodnocení minulého 

období  

2. Představení systému regionálních funkcí JVK 

3. Různé 

 

S návrhem programu všichni přítomní členové kulturní komise souhlasili. 

 

Členové Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK) se sešli ve vestibulu Jihočeské vědecké 

knihovny v počtu 10. Komise je usnášeníschopná.  

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce JVK-podrobné představení koncepce organizace včetně vyhodnocení minulého 

období 

Ivo Kareš přivítal pana náměstka Hrocha a všechny přítomné členy KK vč. zástupců odboru OKPP a 

pozval je na exkurzi JVK, při které jim představil podrobnou koncepci JVK na roky 2021 až 2025. JVK 

otevřela v letošním roce novou přístavbu a zprovoznila tak 1500 m2 plochy pro volný výběr, kde je pro 

čtenáře připraveno 100 000 knih. V rámci své koncepce předpokládá JVK výraznou investici do 

původní budovy na Lidické třídě. Tato budova by měla být revitalizována tak, aby byl zachován původní 

vzhled, a přitom došlo k výraznému zlepšení tepelně izolačních poměrů, tzn. výměnu všech oken, 

prosklených ploch a obnovu původního keramického pláště. Dále pan ředitel informoval o všech 

činnostech JVK a jejich rozvoji do roku 2025. Jedná se o rozšiřování a zpřístupňování tuzemských a 

zahraničních databází. Příprava, realizace akcí pro čtenáře, další rozvoj nabídky e-knih a zlepšování 

poskytované veřejné služby on-line. JVK patří mezi největší kulturní organizace v majetku Jihočeského 

kraje. Zaměstnává cca. 100 zaměstnanců, obsluhuje 2 hlavní budovy a 5 poboček. Dále je depozitářem 

pro 3500 starých tisků, které jsou uloženy ve Zlaté Koruně.  
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NÁVRH USNESENÍ  

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 

Koncepci Jihočeské vědecké knihovny 

 

Hlasování 9/0/0 

Při hlasování nepřítomen Bc. D. Turek. 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Pan náměstek Pavel Hroch navázal na slova pana ředitele ohledně modernizací a výstavby objektů 

Jihočeského kraje a pohovořil o projektech modernizace sálu Alšovy jihočeské galerie, otevření 

Archeoskanzenu v Trocnově, výstavby depozitáře v Písku pro Prácheňské muzeum nebo rozšíření 

ZOO Hluboká nad Vltavou. Dále vypíchl otevření unikátní výstavy v Alšově jihočeské galerii, která zve 

návštěvníky na vernisáž unikátních obrazů Malevič – Rodčenko – Kandinskij a ruská avantgarda, 

které jsou v tak velkém rozsahu a kvalitě v České republice poprvé. Jedná se o 36 obrazů, které Alšově 

jihočeské galerii zapůjčilo po více než tříletých vyjednáváních Muzeum umění v Jekatěrinburgu. Loni 

bylo navíc nutné konání výstavy kvůli koronavirové pandemii odložit. Poté, co se 1. srpna za její 

expozicí zavřou brány Alšovy jihočeské galerie v Hluboké, se přesune zpět do Ruska a závěrem roku 

poputuje zřejmě do Soulu. 

Nakonec pan náměstek všechny členy KK pozval na tuto výstavu a jménem pana ředitele AJG jim 

předal volné vstupenky. Zároveň uvedl bod č. 2 a slovo předal paní Zuzaně Hájkové. 

 

K bodu 2 programu jednání 

Představení systému regionálních funkcí JVK 

Zuzana Hájková představila pomocí prezentace regionální funkce, které spočívají ve vytváření 

speciálního knihovnického fondu a metodické pomoci i pro ty nejmenší knihovny v Jihočeském kraji. 

Jihočeský kraj na toto uvolňuje ze svého rozpočtu 16 mil. Kč, které slouží pro nákup knih a hrazení 

personálních nákladů. V rámci regionálních funkcí se přes pověřené knihovny (bývalé okresní 

knihovny) distribuují knihy i do těch nejmenších knihoven kraje. Upozornila na nejhustší síť knihoven na 

celém světě (511 knihoven + 109 poboček). Mezi nejdůležitější výkon regionálních funkcí patří např. 

poradenská a konzultační činnost, vzdělávání knihovníků, tvorba výměnných knihovních fondů aj. 

Cílem regionálních funkcí knihoven je dostupnost veřejných knihovních a informačních služeb 

v jakékoliv knihovně (krajské, městské, obecní) ve všech místech celé ČR. 

 

D. Turek navrhl doplnit usnesení o II. Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

doporučuje Radě Jihočeského kraje v příštím rozpočtovém období kraje navýšení finančních 

prostředků pro systém regionálních funkcí o 1 mil. Kč (slovy o jeden milion korun českých). 

Všichni přítomní členové KK souhlasili. 

 

NÁVRH USNESENÍ  

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 

systém regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny 

II. doporučuje 

Radě Jihočeského kraje 

v příštím rozpočtovém období kraje navýšení finančních prostředků pro systém regionálních funkcí o 1 

mil. Kč (slovy o jeden milion korun českých). 

 

Hlasování 10/0/0 

Usnesení přijato v navrhovaném znění  
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Různé 

Fr. Chrastina informoval členy KK o činnostech OKPP. V současnosti došlo k úspěšnému vydání knihy 

prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc., předního odborníka na lidovou architekturu. Tato kniha bude 

použita v rámci činnosti OKPP, a to především památkové péče jako metodická pomůcka. Zároveň 

bude použita pro propagaci Jihočeského kraje, jeho ojedinělé architektury a památkové péče. Každému 

členu KK byl předán jeden výtisk. 

  

Další jednání komise se bude konat dne 2. 6. 2021 v ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou.  

 

Jednání byl ukončeno ve 12:00 hod. 

 

České Budějovice dne 5. 5 2021 

 

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová 
 

 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík  

 


