
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                 leden 2005
Stavební práce v muzeu v roce 2004

Rok 2004 se zapíše do historie jindřichohradeckého muzea jako rok, kdy bylo zapo-
čato s nejnáročnějšími a nejsložitějšími pracemi při rekonstrukci bývalého minoritského
kláštera. Muzeum v tomto roce začalo totiž rekonstruovat poslední neopravené, tj.
západní křídlo celého areálu, které tvoří nejrozsáhlejší a zároveň největšími stavebními
a statickými poruchami postiženou část kláštera.

Začněme však od tradičního sídla muzea, jímž je bývalý jezuitský seminář. Zde mu-
sím začít určitou kritikou. Objekt semináře patří Městu J. Hradec, které v uplynulém ro-
ce mě z  ne zcela pochopitelných důvodů začalo s vybíráním nájemného od muzea ve
výši 125.000,- Kč ročně. I když město, vložilo do opravy a údržby semináře více peněz
než na nájemném vybralo, přesto si myslím, že mělo zohlednit minimálně tu skuteč-
nost, že muzeum funguje především jako významná městská kulturní instituce a že svý-
mi poutavými expozicemi pomáhá přilákat každý rok do města několik desítek tisíc
turistů.

Na samém začátku uplynulého roku provedlo město v semináři opravu nefunkčních
sanačních omítek v kapli sv. Víta. Práce, které provedla jindřichohradecká stavební
firma Beneš, se podařilo dokončit před zahájením návštěvnické sezóny, takže výstavy
v tomto prostoru probíhaly znova v důstojném prostředí. Hlavní stavební akcí města
byly opravy omítek v atriu a nátěr části venkovních oken. Žádný návštěvník muzea
v minulých letech si nemohl nevšimnout špatného až odpudivého stavu omítek v atriu.
Jejich stav již ohrožoval úroveň kulturních akcí konaných v přilehlých prostorách
muzea. To, že město vyhovělo požadavku muzea na jejich opravu, je patrně jeho
nejzáslužnější počin o muzeum v loňském roce. Práce provedla stavební firma Moučka
z Mostů. Město dále nechalo natřít okna na větší části části semináře. Okna sama sice
byla stále ještě v dobrém stavu, ale jejich nátěry byly již zcela vyžilé. Tím, že město
v pravý čas zasáhlo, významně prodloužilo životnost oken a ušetřilo si tak v blízké
budoucnosti mnohonásobně větší částku peněz za výměnu oken. Okna natřeli pánové
Blažek a Hulík z Jindřichova Hradce.

Společně s opravou omítek v atriu byla naplánována i oprava dlažby v tomto prosto-
ru. Bohužel se však ukázalo, že dlažba je v tak žalostném stavu, že bylo možné provést
pouze provizorní vysprávku. Před muzeem a městem tak zcela nečekaně vyvstala
potřeba kompletní předlažby atria. Protože se jedná o finančně velmi náročné práce, je
termín zahájení předlažby zřejmě velmi nejistý.

Muzeum samo provedlo kromě běžných údržbových prací pouze vyklízecí práce ve
sklepních prostorách. Ve sklepě pod severním křídlem se nahromadilo za uplynulých
asi dvacet let množství materiálů, které svého času „byla škoda vyhodit“ . Tyto materi-
ály byly v současnosti již shnilé nebo jinak znehodnocené. Bylo jich přitom takové
množství, že bránily ve smysluplném využívání sklepa. Jiný problém nastal ve sklepě
pod západním křídlem. Do roku 1989 zde bylo jakési velitelské stanoviště civilní

obrany. Po jeho zrušení začalo sklep využívat muzeum. Bohužel některými ne zcela
domyšlenými zásahy v 90. letech minulého století byla zrušena účinná ventilace. Přes
pokus o nápravu před dvěma roky se zde značně zvedla vlkost a vše začaly překrývat
mohutné vrstvy dřevomorky. Bylo proto nutno odsud urychleně vystěhovat archeolo-
gické sbírky a všechno vnitřní vybavení vyklidit a zlikvidovat. V budoucnu bude muset
město zvážit způsob sanace sklepa.

Jako již mnoho let let tradičně největší objem stavebních prací byl proveden na ob-
jektu bývalého minoritského kláštera, kde stavebníkem bylo muzeum. Za přispění
Ministerstva kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ČR
byla v roce 2004 dokončena oprava krovu a střechy nad severním křídlem kláštera.
Krov kláštera byl koncem 80. let minulého století těžce poškozen neodborně položenou
betonovou taškovou krytinou a dostal se postupně do havarijního stavu. Obdobné práce
byly provedeny na zhruba jedné třetině západního křídla. Příspěvek ministerstva
kultury na tyto práce činil 500.000,- Kč. Muzeum požádalo o poskytnutí příspěvku i na
příští rok. Uvedené práce zajistila firma SIKK z Jindřichova Hradce.

V areálu kláštera byla dále dokončena přístavba s výtahem a únikovým schodištěm
včetně montáže výtahu. Práce na přístavbě provedla rovněž firma SIKK.

Po pracích provedených v roce 2004 zbývá ze severního křídla kláštera pouze do-
končit rekonstrukci podružných prostor v patře. V západním křídle však zbývá k do-
končení podstatně více prací. Je třeba především dokončit opravu krovu a střechy a dále
provést statické zpevnění patra a nový strop nad patrem. V podkroví hodlá muzeum vy-
stavět depozitáře a v patře nové pracovny a muzejní knihovnu. S přihlédnutím k mož-
nostem rozpočtu muzea se jedná o práce na několik let. Nicméně i v závěru tohoto roku
lze konstatovat viditelný pokrok v rekonstrukci bývalého minoritského kláštera.

Uplynulý rok 2004 je možno z hlediska postupu opravy muzejních objektů celkově
hodnotit jako úspěšný. V závěru článku považuji za povinnost poděkovat Městu
Jindřichův Hradec za zodpovědný přístup k opravám bývalého jezuitského semináře.

Jaroslav Pikal, ředitel muzea

Poslední cesta Emy Destinnové do Českých Budějovic
Bylo to právě naše krajské město, kde slavná světová sopranistka dokonala svou

životní pouť, dlouhou bez měsíce 52 let. Její poslední léta, prožitá v ústraní ve Stráži
nad Nežárkou, znepříjemňovaly kromě finančních starostí také narůstající zdravotní po-
tíže. Ty vyvrcholily počátkem ledna 1930, kdy ji postihl výron do oční sítnice. „Stal se
mi malér,“  píše své jindřichohradecké přítelkyni Emě Mečířové 10. ledna, „žádný velký
sic doposud, ale nepříjemný, nevím od čeho se mi porouchal zrak, mám před očima ze-
lený flek a nevidím jasně. Nezlepší-li se to,“  pokračuje pěvkyně, „pojedu v pondělí
nebo v úterý k očnímu lékaři do Budějovic.“  I když jí zdravotní problémy neopustily,
jihočeskou metropoli navštívila až za čtrnáct dní. V úterý 28. ledna odpoledne přijela ze
Stráže v doprovodu svého manžela k očnímu lékaři MUDr. Klauberovi, který ji po vy-
šetření doporučil „ roentgenování, za kterýmžto účelem odebrala se pak k primáři
MUDr. Michlovi. Ten roentgenování provedl a delší chvíli,“  jak před pětasedmdesáti
lety napsaly Jihočeské listy, „s pí. Destinnovou hovořil.“  Ještě v jeho ordinaci však upa-
dla do bezvědomí, a i když ji MUDr. Michl nechal okamžitě dopravit do veřejné okres-
ní nemocnice, kde se jí jistě dostalo náležité péče, již se z něho neprobrala. Slavná pěv-
kyně Ema Destinnová zemřela po 20. hodině 28. ledna 1930. Její umělecký odkaz,
zahrnující kromě vynikajících nahrávek operních árií a písní také rozsáhlé dílo literární,
cyklus písní i zajímavé projevy výtvarné, žije dodnes.

František Fürbach



Výtvarní um ělci na Jindřichohradecku

Část dvanáctá: Slovník výtvarných umělců Jindřichohradecka - A - P

NUŠL Jan, sochař, restaurátor, pedagog, nar. 19. 10. 1900 v Hradci Králové, zemřel
16. 9. 1986 v Praze. Studia: UMPRUM Praha, prof. Mařatka, Kafka, Horejc, Štipl.
Pedagogicky působil na VŠUP v Praze, kde vedl ateliér pro šperk a později dílnu pro
výtvarné zpracování kovů (od roku 1956 docentem). Zabýval se volnou sochařskou
tvorbou, šperky, medailerstvím a spoluprací s architekty. Restauroval práce v kovu (pás
královny Elišky, svatojánský náhrobek v chrámu sv. Víta v Praze). Byl držitelem řady
ocenění. Měl silné vazby k J. Hradci, rodišti svého otce univ. prof. dr. Františka Nušla.
Svou uměleckou pozůstalost věnoval jindřichohradeckému muzeu.
NYKL (NIKL),  malíř v J. Hradci v letech 1554 - 1561. Pracoval pro zámek, ale byl
patrně také činný jako portrétista (1559 vymaloval pannu Aničku z Hradce za 50 gr.).
ONDŘEJ, stavitel, kameník v J. Hradci. 1369 započata jeho práce na stavbě křížové
chodby v minoritském klášteře v JH (spolu s bratrem Mikulášem).
ONDŘEJ (VONDRA), kameník v J. Hradci v letech 1570 - 78. Provedl kamenické prá-
ce na Novém stavení v zámku a nejméně jeden náhrobní kámen v kostele sv. Jana
K řtitele v J. Hradci.
PANUŠKA Jaroslav, malíř, nar. 3. 3. 1872 v Hořovicích, zemřel 1. 8. 1958
v Kochanově u Světlé nad Sázavou. Studia: AVU v Praze, prof. M. P irner, J. Mařák.
Byl malířem krajin a také fantaskních výjevů a strašidelných pohádek. Poznal tulácký
život při vlastním bohémském putování - také na Jindřichohradecku. R. 1906 posílá na
výstavu do Londýna obraz „Pohled na Jindřichův Hradec“  (Zámek s nežáreckým mos-
tem a starými jatkami - reprodukován v katalogu). Na jeho výstavě v Krasoumné jedno-
tě byl i obraz „Krvavý rybník“ .
PAUL Raimund (Remund, Ruml), malíř, zemřel v J. Hradci r. 1592. Díla v J. Hradci:
1586 - rustika na vnějších zdech Nového stavení, malířské práce v pokojích. 1584 - ná-
stěnné malby a dveře v Zelených pokojích. Stropy rožmberské chodby a některých
dalších pokojů na zámku.
PEČ Oldřich, sochař, medailér, nar. 12. 9. 1922 v J. Hradci, zemřel 7. 5. 1965 v Hradci
Králové. Studia: AVU v Praze, prof. Španiel. Působil převážně v Olomouci, kde
spolupracoval s architekty. Věnoval se také drobné plastice a užité tvorbě.
PETR Karel, sochař, nar. 29. 12. 1881 v Radouni u J. Hradce. Zemřel v září 1914
v Srbsku (utonul ve Dvině). Studia: UMPRUM Praha. Vedle sochařského díla zanechal
také řadu akvarelů s hradeckými motivy. 1910 měl v J. Hradci výstavu těchto prací
a plastik. Byl činný také pedagicky jako středoškolský profesor v Příbrami.
PEZELLEN - BAUER, Clementina (Tina), malířka, grafička, ilustrátorka, nar. 1897
v Kotoru v Dalmacii, vyrůstala v J. Hradci se třemi sestrami v pavlačovém domě č. 57
v Jarošovské ulici (dnes budova university), který patřil jejímu otci. Zemřela 11. 8.
1979 ve Výmaru v Německu. Studia: Kunstgewerbeschule Vídeň, Kunstgewerbeschule
Mnichov, Akademie výtvarných umění v Mnichově, prof. Landa, Wodnansky, Löfler,
Riemerschmid, Doerner. Provdala se za mnichovského fotografa Siegberta Bauera a zů-
stala v Německu. Ve své malířské a grafické tvorbě se zabývala sociální tématikou,
zejména údělem dětí. V německy mluvících zemích se proslavila jako autorka a ilus-
trátorka dětské literatury. V roce 1977 jí Galerie im Schlos ve Výmaru uspořádala
velkou výstavu celoživotního díla k 80. narozeninám, kde byl mimo jiné vystaven také
obraz „Proletarierkinder in Neuhaus“  z roku 1923. Její sestra Fritzi Pezellen byla také
nadanou malířkou.

Hana Dobešová

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je až do 6. ledna otevřeno denně od 8.30 - 12.00 a 12.30

- 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž a kostel sv. Jana Křtitele jsou uzavřeny.
Dne 7. ledna 2005 se jindřichohradecké muzeum, městská vyhlídková věž a kostel

sv. Jana Křtitele na tři měsíce uzavřou.
Knihovna  Muzea Jindřichohradecka je otevřena v pondělí a ve středu od 12.30 -

15.30 hodin.

K lub historie letectví J. Hradec pořádá přednášku Mgr. Vladislava Buriana  „To
nejlepší z činnosti klubu v roce 2004“. Přednáška, která se koná v pátek 21. ledna
2005 od 18 hodin v konferenčním sále muzea, bude doplněna videonahrávkami např.
z „XI. Setkání“ , výzkumem Messerschmitu Bf-109 G aj.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás srdečně zvou na besedu se staros-
tou města Ing. Karlem Matouškem a dalšími představiteli města nazvanou „Jind ři-
chův Hradec současný a budoucí“. Beseda se koná v pondělí 10. ledna 2005 od 19
hodin v konferenčním sále muzea (Štítného ulice).

Na konci měsíce ledna vyjde již 16. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka,
Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradecký vlastivědný sborník)“ . Další
svazek opět přinese řadu zajímavých studií, článků a výročí. Zájemci si ho budou moci
začátkem února zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) a od
dubna v pokladně muzea.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka byla v letošním roce doplněna například deseti-
dílnou všeobecnou encyklopedií Universum nebo čtyřdílnými Technickými památkami
Čech, Moravy a Slezska. V oblasti regionální literatury jsou v knihovně dostupné
publikace našeho muzea vydané v letošním roce (např. katalog výstavy Umění řemesla:
život a dílo Marie Hoppe - Teinitzerové, Vlastivědná a historická literatura o Jindřicho-
vě Hradci, Jindřichohradecký vlastivědný sborník sv. 15 nebo publikace Deset setkání
čs. válečných letců v Jindřichově Hradci). Významným regionálním osobnostem jsou
věnovány tituly Z Nekrasína do Hrádku, životní cesta kněze a vychovatele Vojtěcha
Hlinky (F. Pravdy) nebo katalog výstavy a stejnojmenný sborník Jakub Krčín tolikrát
velebený tolikrát zatracený. Badatele, kteří se specializují na období 2. světové války,
jistě potěší Soupis archivního stavu a materiálu z let 1938 - 1945 ve veřejných archi-
vech Jižních Čech a Horního Rakouska.

PRACOVNÍCI MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA P ŘEJÍ VŠEM

SVÝM PŘÍZNIVC ŮM, PŘÁTEL ŮM A OB ČANŮM MĚSTA

ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2005!
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