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Stavební práce v muzeu v roce 2005

Muzeum je již po dvacet let významným stavebníkem v Jindřichově Hradci. I v roce
2005 vyvíjelo značnou stavební iniciativu a prostavělo přibližně 3 milióny korun. Další
zhruba čtvrt miliónů korun prostavělo v objektech, ve kterých muzeum působí, Město
Jindřichův Hradec.

Město se tradičně odpovědně staví k opravám a údržbě bývalého jezuitského semi-
náře čp. 19/I, který mu majetkově patří a ve kterém má muzeum své hlavní a nejnavště-
vovanější expozice. V uplynulém roce dokončilo město v objektu nátěr všech venkov-
ních oken. Tyto práce je nutno hodnotit jako ekonomicky velmi promyšlený čin, neboť

jejich včasným provedením ušetřilo
město výdaje blížící se dvěma mi-
liónům korun za nová okna, která
by bylo nutno v několika málo le-
tech osadit místo dožilých stávají-
cích oken. Nátěr oken provedli
Vladimír Hulík a Vladislav Blažek
z Jindřichova Hradce. Město rov-
něž nechalo firmou Moučka PS
s.r.o. z Jindřichova Hradce opravit
a natřít vnitřní omítky ve výstavní
síni „13“ . Dále město nechalo de-

molovat nákladovou rampu před západním průčelím semináře, zazdít vstupní dveře nad
touto rampou a osadit místo nich okno, které zde až do 80. let minulého století bylo.
Toto opatření bylo vyvoláno požadavky stavebně technickými a bezpečnostními.
Rampa, která byla zakryta kamennými plotnami, fakticky fungovala jako jímka, do
které mezi rozestouplými plotnami vsákla veškerá dopadlá srážková voda, která pak
způsobovala vlhkost v přilehlé muzejní místnosti. Již po několika týdnech zde došlo
prokazatelně ke snížení vlhkosti. Z bezpečnostního hlediska došlo k odstranění otvoru,
který umožňoval rychlé a snadné napadení objektu muzea. Práce provedla firma
Moučka PS.

Městu, rozumí se jeho představitelům, patří za všechny provedené práce velký dík.
Na objektu semináře v uplynulém roce muzeum příliš stavebních prací ve vlastní režii
neprovedlo. Pouze nechalo očistit fasádu západního průčelí a vlastními silami instalo-
valo na římsičkách části západního a části severního průčelí ostny proti holubům.
Opatření proti holubům se ukázala být účinná.

Těžiště stavebních aktivit v muzeu bylo i v roce 2005 v bývalém minoritském kláš-
teře čp. 124/I. Za podpory Ministerstva kultury České republiky, které poskytlo z Prog-
ramu záchrany architektonického dědictví ČR 800.000,- Kč, muzeum pokračovalo

v celkové rekonstrukci západního křídla kláštera. V uplynulém roce byly dokončeny
opravy a statické zpevnění krovové konstrukce. V souvislosti s tím došlo k přeložení
a doplnění střešní krytiny, k výstavbě pultových vikýřků na střeše a k obnově všech
souvisejících klempířských prvků. Jedná se o práce, které nejsou na první pohled příliš
vidět, ale které jsou zásadní pro průběh rekonstrukce objektu. Práce provedla firma
SIKK s.r.o. z Jindřichova Hradce.

V areálu kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera provedlo dále muzeum
několik drobných oprav. U jižní lodě kostela a u sakristie kostela byly firmou SIKK
opraveny omítky dvou opěrných pilířů, v kapli sv. Mikuláše bylo ak. mal. To mášem
Švédou a ak. soch. Vladimírem Krninským dokončeno restaurování vnitřních omítek
a kamenných prvků interiéru a ve dvoře u kláštera bylo dále ak. soch. Krninským
opraveno kamenné roubení studny.

Zcela neplánovaně muselo muzeum opravit okapní svody na jižním průčelí kostela
a na východním křídle kláštera. Policií nezjištění zloději zde totiž ukradli roury
z měděného plechu. Za zisk několika desetikorun či stokorun způsobili muzeu škodu ve
výši přibližně 15 tisíc korun.

V roce 2005 se muzeu podařilo vydatně postoupit v rekonstrukci bývalého minorit-
ského kláštera a ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec uspokojivě zajistit údržbu
a postupnou opravu větších závad na bývalém jezuitském semináři.

Na všech stavebních akcích, které platilo muzeum ze svého rozpočtu, zajišťovala
smluvně stavební dozor projekční kancelář H-projekt z Jindřichova Hradce.
   Děkuji všem institucím a lidem, kteří muzeu v uplynulém roce pomáhali s údržbou,
opravou a rekonstrukcí objektů, ve kterých muzeum působí.

PhDr. Jaroslav Pikal
                                                                                                               ředitel muzea

Nové přírůstky v Knihovně Muzea Jindřichohradecka

Také v roce 2005 přibyla do odborné knihovny Muzea Jindřichohradecka řada no-
vých knih a periodik. Pravidelně docházely tituly časopisů, novin, sborníků a výročních
zpráv významné z hlediska našeho regionu, odborné práce muzea i badatelské veřej-
nosti, která do naší knihovny dochází. Z knižních titulů jmenujme literaturu příručko-
vého charakteru, jako je například Encyklopedie kachlů, Encyklopedie obrazu, Ency-
klopedie tvrzí a některé další publikace z oboru archeologie a umění a historie. Restau-
rování a konzervaci jsou věnovány nové knihy týkající se pozlacování a polychromie,
práce s kovy, kůží a se dřevem. Národopisné tituly obohatil nový přehled Lidové kroje
z České republiky a kniha Krajky, výšivky, stuhy, prýmky, která je věnována zdobným
detailům oděvů a dalších textilií. Z regionální literatury byly nakoupeny tituly
z produkce Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v nichž
je věnována značná pozornost i historii našeho regionu, nebo tituly z produkce nakla-
datelství Carpio ve Třeboni, z nichž poslední novinka se týká událostí v letech 1945 -
1953 v nedalekém Vitorazsku. Jindřichohradecké muzeum spolupracovalo také na
přípravě výpravné publikace Zahrady a parky jižních Čech. V rámci této spolupráce
knihovna titul obdržela a tak se ti z Vás, kteří si ji nepořídí do svých knihoven, mohou
v badatelně muzea projít po nejzajímavějších místech našeho regionu a inspirovat se
pro své výlety. Knihovna Muzea Jindřichohradecka je otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 12.30 do 15.30 hodin nebo po předchozí domluvě.

Štěpánka Běhalová



Archeologické toulky Jindřichohradeckem

Vážení čtenáři, s odstupem pěti let se na stránky měsíčníku NOVUM vrací seriál
o archeologických aktivitách našeho muzea, který by vám měl představit nejnovější
a nejzajímavější nálezy získané na území Jindřichohradecka. Postupně se tak budeme
během roku 2006 toulat krajinou Hradecka, Dačicka - Slavonicka a Třeboňska, kde se,
jak sami poznáte, dodnes nachází řada často až neuvěřitelných „pokladů“ .

Díl I.:  Jak v J. Hradci shořel roku 1801 Urbanův most
Jistě víte, že se z historického hlediska jedná o známou a archivními dokumenty

poměrně dobře zmapovanou událost. Bez nadsázky lze říci, že v našem městě nebylo
většího požáru. Jedním z regionálních autorů, který ho u příležitosti stoletého výročí
události velmi barvitě popisuje v Ohlasu od Nežárky, byl F. Tischer.

Celá uvedená tragédie vznikla v úterý 19. května 1801 o výročním trhu. „O sedmé
hodině ranní spozorovali dělníci z pošty, že ze zadní budovy měšťana a kotláře Jana
Erazima Hiebera č. p. 159 - I na náměstí vystupuje neobyčejný kouř, který však brzo
zmizel.“ Požár se naplno rozhořel krátce před 11 hodinou. „Ve čtvrt hodině - poněvadž
vítr neslýchaně silný byl - bylo město i předměstí Novoměstské v plamenech…Hadice
k hašení brzo ztráveny, kašny pak na náměstí vyčerpány…Většina domů na náměstí
lehla popelem a obrácena v ssutiny…S velkou námahou uchován před ohněm hrad,
v jehož průčelí již skla pukala a olovo je spojující se rozpouštělo…Tři plné dny a noci
oheň trval, ještě po šesti týdnech nalezeny byly doutnající oharky.“ Oheň byl tak velký,
že se rozšířil až k Nežárce pod klášteříček. „Zatím zuřil oheň na Novém městě strašným
způsobem, ztrávil zcela dřevěný most pod klášterem a ze suken, která opatrný valchař
do vody naházel, zachráněna jen ta částka, která se pod vodou nalézala. Obchodníci,
kteří na výročním trhu prodávali, kdo jen mohl se zbožím, které uchvátil, Novým
městem pod klášter ujížděli, nemohouce však přes hořící most, pustili se řekou. Pro
žhavost vzduchu přinuceni byli prostraňky přeřezati, aby alespoň koně zachránili, vozy
i s nákladem opustili, které též do půl kola - ku hladině vodní - ohněm ztráveny byly.“

Na základě všech těchto známých faktů jsme se v květnu 2002 vydali během rekon-
strukce kanalizačního sběrače B ve Zbuzanech hledat popisovaný most, který je v něk-
terých dobových pramenech uváděn jako tzv. Urbanův. Záchranný výzkum probíhal
téměř celý měsíc. Ve výkopu se nám podařilo odkrýt nejen zeď v délce 270 cm, ale ta-
ké provést její detailní kresebnou a fotografickou dokumentaci. Díky objevení druhé
nosné zdi jsme dokázali určit i jeho předpokládanou podobu. Nalezli jsme několik
opracovaných základových kamenů, které stále nesly jasně patrné stopy po intenzivním
požáru. Urbanův most byl vystavěn v podobě dvou nosných zdí o šířce 85 cm, které
byly na horní obvodové ploše obloženy opracovanými plochými kameny. Celý kom-
plex stavby byl široký 400 cm. Plocha mezi zdmi byla tvořena dřevěnými trámy o délce
230 cm. Ty tvořily povrch cesty, která umožňovala současně bezpečný průjezd povozu
a projití jednomu chodci. Jednalo se o de facto běžný typ městské komunikace, ob-
dobný řadě jiným, jejíž dochované obvodové zdi musely v roce 2002 ustoupit no-
vostavbě. Definitivně tak po více než dvou stoletích zmizely poslední stopy zkou-
maného objektu v propadlišti dějin.

Výzkum ve Zbuzanech přinesl řadu nových zajímavých poznatků. Podařilo se nám
nejen odkrýt další část léty zapomenutých hmotných dokladů našeho města, ale zároveň
i nepatrnou měrou přispět do postupně utvářené mozaiky historie J. Hradce.

Vladislav Burian

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci lednu otevřeno denně od 8.30 - 12.00
a 13.00 - 17.00 hodin. Dne 7. ledna 2006 se jindřichohradecké muzeum, městská
vyhlídková věž a kostel sv. Jana Křtitele na tři měsíce uzavřou.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka je pro veřejnost otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 12.30 - 15.30 hodin (návštěvu je možné také předem telefonicky objednat
u PhDr. Štěpánky Běhalové, PhD.)

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na vánoční výstavu „PF Antonína Málka“ , na
které jindřichohradecký akademický malíř představí své novoročenky z posledních
zhruba dvaceti let. Jeho práce z 80. a 90. let mají politický podtext nebo vyjadřují
autorovu často velmi zdrcující kritiku dnešního světa a charakterizují vývoj jeho
životního postoje. Výstava potrvá v kapli sv. Víta až do 6. ledna 2006.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na besedu se starostou města Jindřichova Hradce Ing. Karlem Matouškem
nazvanou „Jind řichův Hradec v současnosti“. Beseda se tentokrát koná až v pondělí
16. ledna 2006 od 19 hodin v konferenčním sále muzea.

K lub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka pořádají přednášku
publicisty Ing. Zdeňka Nováka nazvanou „Rok 1944 - konec japonského palubní-
ho letectva“. Přednáška se koná v pátek 27. ledna 2006 od 18 hodin v konferenčním
sále jindřichohradeckého muzea a bude doplněna promítáním dobového videodoku-
mentu a ukázkou odborné zahraniční literatury.

Na konci měsíce ledna vyjde již 17. 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
v únoru zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) a od dubna
v pokladně muzea.

Na internetu jsou přístupny webové stránky jindřichohradeckého muzea. Na inter-
netové adrese http://www.muzeum.esnet.cz najdete nejen řadu informací o působení
Muzea Jindřichohradecka, průvodce po expozicích, seznámení s publikační činností
a také pozvánky na nejrůznější přednášky odborných pracovníků.

PRACOVNÍCI MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA P ŘEJÍ VŠEM

SVÝM PŘÍZNIVC ŮM, PŘÁTEL ŮM A OBČANŮM MĚSTA

ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2006!
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