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Stavební práce v muzeu v roce 2008
V uplynulém roce byly dokončeny hlavní stavební práce na rekonstrukci areálu

kostela sv. Jana křtitele a bývalého minoritského kláštera v Jindřichově Hradci. Akcí,
která zakončila celkovou rekonstrukci, byla obnova obou vnitřních dvorů areálu. Díky
penězům Evropské unie z Regionálního operačního programu byly oba dvory odkanali-
zovány a vydlážděny či zatravněny. Zejména úprava dvora mezi klášterem a sousední
I. základní školou byla velmi významná, neboť celkově zkultivovala vstup do muzea
a odstranila jedno z posledních zanedbaných veřejných míst ve středu města. Práce
provedla firma p. Antonína Krni z Kardašovy Řečice.

V areálu už zbývá pouze provést obnovu drobného bývalého chléva vedle oranžérie
u městské zahrady pod kostelem sv. Jana Křtitele. Je velmi reálný předpoklad, že
muzeum tuto drobnou stavbu provede v roce 2009.

Stavební práce však v klášterním areálu ani po roce 2009 neustanou. Areál je tak
rozsáhlý a opravoval se tak dlouho, že na dokončení jeho celkové rekonstrukce plynule
navážou drobnější stavební opravy především  na obvodových pláštích jednotlivých
budov. První vlaštovkou v tomto směru je obnova střešního pláště kostela sv. Jana
Křtitele, kterou muzeum v uplynulém rovněž uskutečnilo. V celém rozsahu střešních
ploch byla přeložena střešní krytina. I když střechy byly celkově opraveny teprve v roce
1967 a následně pak opraveny několikrát dílčím způsobem, byly přes každoroční
údržbu již v takovém stavu, že se muzeu nepodařilo zabránit čím dále častějšímu
nebezpečnému padání tašek do velmi frekventované Štítného ulice. Opravu střechy
provedla firma STAVCENT z Jindřichova Hradce.

Součástí stavební obnovy klášterního areálu byla i instalace klimatizačního zařízení
do nových depozitářů, kterou muzeum realizovalo v závěru uplynulého roku. Klimati-
zaci instalovala f irma p. Josefa Prince z Jindřichova Hradce.

V bývalém jezuitském semináři, kde má muzeum trvale gros svých stálých expozic,
se v minulých letech stavebně činil p ředevším jeho vlastník, jímž je Město Jindřichův
Hradec. Na rozdíl od předchozích let byly stavební aktivity města v uplynulém roce
nulové. Město však věnovalo značné prostředky do projektové přípravy celkové

rekonstrukce semináře a obnovy expozic, neboť se mu zřejmě podařilo sehnat peníze
Evropské unie z Integrovaného operačního programu na rekonstrukci tzv. nového
pivovaru u zámku, bývalého jezuitského semináře a bývalé jezuitské koleje. Prostředky
v celkové výši značně přes 100 miliónů Kč tak umožní odstranit již několik desetiletí
přetrvávající problémy s vytápěním jezuitského semináře a se zajištěním potřebných
podmínek pro návštěvníky muzea, jeho pracovníky a sbírkové předměty. Projektové
práce provedla firma H.projekt z Jindřichova Hradce.

Patrně se bude jednat o největší podporu muzea městem od 20. let minulého století,
kdy město pro muzeum koupilo a opravilo objekt jezuitského semináře.

Sice to přímo nesouvisí se stavebními aktivitami v muzeu, ale považuji za vhodné
zmínit, že součástí celkové rekonstrukce jezuitského semináře je rovněž obnova většiny
stávajících stálých expozic a vytvoření nových. Z plánovaných nových expozic je to
především expozice věnovaná Marii Hoppe-Teinitzerové, tiskařské rodině Landfraso-
vých, malíři Vladimíru Holubovi, letecké bitvě nad Jindřichohradeckem v roce 1944,
produkci šicích strojů LADA a nejstarším dějinám Jindřichova Hradce. Rovněž pro-
jekty nových expozic zpracovala firma H.projekt, a to v úzké odborné spolupráci
s pracovníky našeho muzea.

Z hlediska stavebních aktivit lze uplynulý rok 2008 hodnotit jako velmi úspěšný.

PhDr. Jaroslav Pikal

Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska
Také v roce 2008 začalo muzeum připravovat k vydání svůj sborník, který má již jubilej-

ní číslo 20. V současné době se již rýsuje jeho podoba v Nové tiskárně Pelhřimov a vyjít by
měl koncem ledna 2009 tak, aby mohl být rozdáván členům spolku Přátelé starého Jindři-
chova Hradce na jejich výroční valné hromadě, která se bude konat v pondělí 12. února 2009
v konferenčním sále muzea.

Tradičně bude sborník členěn do třech oddílů - prvním jsou články, druhým materiály
a ve třetím jsou zařazeny krátké články a recenze. Na letošním čísle se podílí 14 autorů
a jsou mezi nimi pracovníci našeho muzea, archívů a vysokoškolští profesoři, z nichž mnozí
jsou členy redakční rady sborníku. Na obálce bude použita barevná fotografie jedné ze
soch sv. Jana Nepomuckého, o nichž se v oddílu krátkých článků rozepsala PhDr. Zdenka
Kociánová ze Státního oblastního archivu v Třeboni.

První článek sborníku sahá do středověku a dozvíme se v něm o významném šlechtici
Jindřichu ze Sráže, funerální desky z kostela sv. Jana Křtitele nám přiblíží Robert Šimůnek.
O Marii Matouškové se rozepsal dr. Fürbach a dr. Svoboda v letošním sborníku pokračuje
v rozkrývání politických procesů z dob komunismu článkem o panu Holickém z Kostelní
Radouně. Knihovnice muzea, paní dr. Běhalová, přiblíží ve svém příspěvku regionální fondy
ve sbírkové knihovně a mgr. Zvonařová zmínila historii Jarošovské krojové družiny v rámci
letošního cyklu Rok s Jarošovskou krojovou družinou. V oddílu materiálů pokračují seriály
Hrádky a tvrze mgr. Buriana a J. Nováka, Huckova kronika dr. Psíkové a pan Kos navázal
na 1. část přepisu jednání z MV v Třeboni z května 1945.  Mezi krátkými články je zařazeno
množství recenzí na knihy, které vyšly během roku, a nechybí ani portréty významných
osobností, které si v uplynulém roce připomínáme. Zařazena byla i zpráva o činnosti Spolku
v Třeboni dr. Psíkové a článek o výstavách betlémů nejen v rámci republiky mgr. Zvonařo-
vé. Krátká zpráva informuje i o konferenci etnografů, která proběhla v muzeu v září 2008.

Doufáme, že Vás  i letos  náš sborník potěší a čtivou formou poučí o historii a zajíma-
vostech z našeho regionu.

Pavla Míchalová



Novinky v muzejních sbírkách

Díl XIV.  Militaria
Militaria sice nepatří k nejvýznamnějším fondům sbírky Muzea Jindřichohradecka,

přesto lze v tomto fondu nalézt významné sbírkové předměty. Jádro fondu pochází
z plukovního muzea jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, které bylo založeno během
I. světové války a následně po skončení války předáno do jindřichohradeckého měst-
ského muzea. Toto plukovní muzeum, pokud by se dochovalo v původním rozsahu do
dnešních dob, patřilo by jistě republikově k nejvýznamnějším sbírkám militárií vůbec.
Bohužel již ve 30. letech minulého století si některé předměty vyžádal 29. pěší pluk
jakožto nástupce 75. pluku. Podstatnější však byly konfiskace po okupaci, kdy gestapo
sebralo zbraně a jiné říšskoněmecké instituce další předměty pro připravované tzv.
Heeresmuseum ve Vídni, a pak i v 50. letech, kdy byly sebrány další zbraně. Tyto
ztráty byly nenahraditelné a hodnota fondu militárií tak byla trvale zásadně poškozena.

Z podstaty věci vyplývá, že v období po II. světové válce nebyl fond militárií příliš
rozšiřován. Jisté možnosti obohacení fondu se otevřely až po pádu komunismu. Zde
však proti zájmům muzea zafungovaly jiné okolnosti. Okamžitě se vytvořil trh s těmito
předměty, ať už legální či skoro nelegální, propojený s podobnými trhy v zahraničí
a muzeum jako instituce úzkostně dodržující právní předpisy zde nemá příliš konkuren-
ceschopné postavení.

Fond militárií je tedy doplňován víceméně nahodile a nikterak intenzívně. Za po-
sledních pět let lze zmínit pouze několik málo zajímavějších akvizic.

Jako drobné doplnění pozůstatku výše zmíněného plukovního muzea je možno chá-
pat akvizici rakousko-uherského armádního kvalif ikačního odznaku pro střelce
z kulometu ve variantě s císařskou korunou. Jedná se o kruhový odznak ze žlutého
kovu, který má průměr 45 mm, v horní polovině plochy aversu císařskou rakouskou
korunu a v dolní polovině trojhlavou saň dštící plameny a v mezikruží vavřínový věnec.

Ve fondu militárií jsou i předměty doku-
mentující činnost ostrostřelců v Jindřichově
Hradci, byť nejzajímavější předměty, tj. kolekce
přibližně 150 malovaných dřevěných terčů, tvoří
samostatný fond. Muzeu se podařilo na sklonku
minulého roku obohatit i tyto předměty, neboť
získalo dvourohý klobouk člena spolku jindři-
chohradeckých ostrostřelců ve vynikajícím
stavu.

Poslední zajímavější akvizicí jsou dva poháry
z veřejných střeleckých závodů, které v Jin-
dřichově Hradci pořádal ve 30. letech minulého století 29. pěší pluk. Sluší se pozname-
nat, že všechny výše popsané akvizice byly dary muzeu. Považuji za svoji povinnost
i zde poděkovat všem přátelům našeho muzea za jejich vztah k muzeu.

Dále muzeum získalo řadu vojenských dokladů, drobných výstrojních předmětů
a podobných věcí.

Některé z předmětů z fondu militárií budou veřejnosti zpřístupněny v nových expo-
zicích, které muzeum ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec připravuje v bývalém
jezuitském semináři. Jedná se o expozici jindřichohradeckých vojenských tradic
a o expozici věnovanou letecké bitvě nad Jindřichohradeckem v roce 1944.

Jaroslav Pikal

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. Městská vyhlídková věž, kostel sv. Jana Křtitele a výstavní
prostory v bývalém minoritském klášteře jsou uzavřeny. Dne 7. ledna 2008 se jindři-
chohradecké muzeum na tři měsíce pro veřejnost uzavře.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka a badatelna byla přestěhována do nově
zrekonstruovaných prostor bývalého minoritského kláštera u kostela sv. Jana
Křtitele ve Štítného ulici.

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na  vánoční soutěžní výstavu betlémů „NOŽÍK
TOMÁŠE KRÝZY“, III. ro čník, na které máte možnost shlédnout 24 vystavených
vyřezávaných betlémů tvůrců z celé republiky i ze Slovenska. Výstava bude přístupna
v kapli sv. Víta a ve výstavní síni „13“ už jen do 6. ledna 2008.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na besedu se starostou města Jindřichova Hradce Ing. Karlem Matouškem
a dalšími představiteli města nazvanou „Jind řichův Hradec v současnosti“. Beseda
se koná tradičně druhé pondělí v měsíci 12. ledna 2009 od 19 hodin
v konferenčním sále muzea.

K lub historie letectví Jindřichův Hradec v lednu nepořádá výjimečně žádnou před-
nášku, protože se věnuje přípravě knihy, kterou chce vydat.

Na konci měsíce ledna vyjde jubilejní 20. svazek „Vlastivědného sborníku Dačic-
ka, 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.

Muzeum Jindřichohradecka připravuje novou podobu svých internetových stránek,
všechny informace o působení Muzea Jindřichohradecka, průvodce po expozicích,
seznámení s publikační činností a také pozvánky na nejrůznější přednášky odborných
pracovníků najdete na adrese http://www.mjh.cz .

PRACOVNÍCI MUZEA J IND ŘICHOHRADECKA P ŘEJÍ VŠEM

SVÝM PŘÍZNIVC ŮM, PŘÁTEL ŮM A OBČANŮM MĚSTA

ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2009!
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