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Ohlédnutí za rokem 2005
Rok 2005 se zapíše v historii jindřichohradeckého muzea mezi roky klidné a úspěš-

né. Činnost muzea probíhala uspokojivě bez výrazných rušivých momentů. Na provoz-
ně ekonomickém i odborném úseku bylo dosaženo uspokojivých výsledků.

Jediným větším negativním momentem na úseku provozně ekonomickém byla ná-
vštěvnost. Zde muzeum ve dvou klíčových měsících, to je v červenci a prosinci, tvrdě
doplatilo na nepřízeň počasí. V nejhorších prosincových dnech se odhlašovalo denně
sto až dvěstě objednaných návštěvníků. Přesto se podařilo udržet celkovou roční návš-

těvnost na úrovni 65 tisíc návštěvníků, čímž se
i v uplynulém roce muzeum zařadilo mezi nej-
úspěšnější muzea své kategorie.

Dalším významným úkolem na provozně eko-
nomickém úseku je stavební činnost. Ve spolu-
práci s Městem Jindřichův Hradec zajišťovalo
muzeum opravy a údržbu bývalého jezuitského
semináře a samo pokračovalo v rekonstrukci
areálu kostela sv. Jana Křtitele a bývalého mino-
ritského kláštera.

V jezuitském semináři město zajistilo opravu
omítek a nátěrů ve výstavní síni „13“ , dokončení
nátěrů venkovních oken a demolici nákladové

rampy před západním průčelím. Všechny tyto stavební práce byly z hlediska stavebně
technického stavu semináře velmi žádoucí. Za jejich provedení patří městu dík.

Muzeum očistilo na semináři západní průčelí a osadilo na nejohroženějších místech
fasády ostny proti holubům. Toto opatření se ukázalo jako účinné a stav prostředí
v bezprostředním okolí muzea se okamžitě zlepšil.

Gros stavební činnosti v muzeu již dlouhodobě tvoří práce na rekonstrukci minorit-
ského kláštera. V uplynulém roce se podařilo muzeu v rekonstrukci kláštera výrazně
postoupit. Nejnáročnější akcí bylo dokončení opravy a statického zajištění krovové
konstrukce nad západním křídlem kláštera a s tím související přeložení střešní krytiny
a obnovení klempířských prací. Tyto práce sice nejsou příliš vidět a neumožní zpřístup-
nění dalších částí kláštera veřejnosti, jejich provedení je však zásadní podmínkou pro
rychlé dokončení rekonstrukce celého areálu. Na tyto práce přispělo Ministerstvo
kultury ČR částkou 800.000,- Kč z Programu záchrany architektonického dědictví ČR.
Rekonstrukce kláštera bude pokračovat opravami 2. nadzemního podlaží, kde vzniknou
nová muzejní pracoviště včetně knihovny a badatelny pro veřejnost, a opravou fasády
západního křídla.

Mimo tuto velkou stavební akci dokončilo muzeum restaurování interiéru kaple sv.
Mikuláše v kostele sv. Jana Křitele. Po očištění a opravě kamenné dlažby v kapli si

budou moci návštěvníci kostela již v tomto roce prohlédnout i kapli. Práce provedli
restaurátoři Vladimír Krninský a Tomáš Švéda. Vladimír Krninský dále ve dvoře
kláštera opravil kamenné roubení studny.

V roce 2005 mělo muzeum i dvě nevítané návštěvy. Neznámí pachatelé ukradli na
kostele sv. Jana Křtitele okapní svody a způsobili tak muzeu škodu ve výši 15.000,- Kč.
Na samý závěr roku - na sv. Štěpána - neukázněný řidič prorazil a poškodil kovový plot
u zahrádky mezi jižní lodí kostela a Mikulášskou kaplí a způsobil škodu 27.000,- Kč.

Odborný úsek kromě odborné práce se sbírkou uskutečnil několik náročných akcí,
ve kterých se skloubila vysoká odborná úroveň s pozitivním ohlasem veřejnosti.

Z výstav je nutno zmínit výstavu „Tužme se!“ , která byla věnovaná 120. výročí
vzniku tělocvičné jednoty Sokola v Jindřichově Hradci, výstavu „PF Antonína Málka“ ,
která byla zaměřena na tvorbu významného jindřichohradeckého autora Antonína
Málka, a výstavu „Jindřichův Hradec - květen 1945“ .

Výstava „Tužme se!“  byla instalována ve výstavní síni Ve svatojánské a kromě his-
torie Sokola reprezentativním způsobem představila veškeré významné sportovní dění
v Jindřichově Hradci. Na vernisáži výstavy se představila dnešní sokolská omladina
a dokázala tak, že sokolská myšlenka je živá i dnes.

Výstava z tvorby Antonína Málka představila vznik přání PF od prvotního nápadu
autora přes různé varianty až po konečnou tištěnou podobu. Návštěvník tak získal
plastickou představu o vzniku tohoto drobného uměleckého díla.

Nejnavštěvovanější výstavou uplynulého roku byla výstava věnovaná osvobození
Jindřichova Hradce od německých okupantů. Výše návštěvnosti byla dána i tím, že
výstava byla vědomě koncipovaná tak, aby mohla sloužit jako doplněk výuky historie,
čehož mnohé školy v Jindřichově Hradci a širokém okolí využily. Muzeu se podařilo ve
spolupráci s Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci shromáždit od pamětníků
velké množství zajímavých dobových fotografií a přiblížit tak poutavě atmosféru konce
války ve městě.

V publikační činnosti nejvýznamnějšími počiny bylo vydání 17. svazku „Jindřicho-
hradeckého vlastivědného sborníku“  a publikace „Tužme se!“ , která byla vydána ke
stejnojmenné výstavě.

Z kulturně vzdělávacích akcí lze uvést ještě koncerty v kostele sv. Jana Křitele. Tra-
dičně muzeum uspořádalo adventní koncerty se soubory TRUMPET TUNE a Smetana.
V uplynulém roce muzeum poprvé u příležitosti Mezinárodního dne muzeí uspořádalo
v kostele varhanní koncert doplněný volnou prohlídkou všech veřejnosti přístupných
prostor kostela a kláštera. Vzhledem k úspěchu této akce bude muzeum v těchto tzv.
muzejních nocích pokračovat.

Odborný úsek v uplynulém roce vyvíjel čilou sbírkotvornou činnost. Do sbírky mu-
zea přibylo přibližně 1.500 sbírkových předmětů. Je potěšitelné, že mezi těmito přírůst-
ky bylo 22 darů, přičemž některé byly velmi hodnotné - jako např. soubor historických
fotografií Jindřichova Hradce z 80. let 19. století, soubor kreseb Tiny Bauerové-
Pezellenové a spinet Emy Destinnové.

Archeolog muzea v roce 2005 provedl několik desítek archeologických průzkumů.
Odborně nejvýznamnějšími jsou bezesporu výzkumy na dně rybníka Svět, které se tý-
kají období vzniku Třeboně, a výzkum ve farním kostele ve Starém Hobzí.

Rok 2005 dopadl pro muzeum úspěšně nejen zásluhou jeho pracovníků, ale i díky
podpoře zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj, a pomoci Města Jindřichův Hradec a řady
dalších osob. Všem patří za tuto podporu upřímné poděkování.

PhDr. Jaroslav Pikal
                                                                                                    ředitel muzea



Archeologické toulky Jindřichohradeckem
Díl II.: Od bronzové sekerky po torzo hliněného džbánu

 „Vzácný nález. S potěšením sdělujeme s kruhy, které o historicko-kulturní výzkumy
specielně naší krajiny se zajímají, zprávu nad míru překvapující, že v blízkém okolí
J. Hradce nalezen byl poprvé bronz. Slavným jeho nalezištěm jest německá obec
Německý Malíkov…Nález tento jest proto tím překvapující, ježto Jindřichohradecko
odborníky archeology považováno bylo za krajinu, která v šedém dávnověku, v době tak
zvaných bronzů, ještě nebyla osídlena, neboť jest zjištěno, že v těchto místech daleko až
k Choustníku se v historické době ještě rozkládal prales.…Doufáme a očekáváme, že
tento první a dosud jediný předmět bronzový, v naší krajině nalezený, zůstane zachován
…v našem městském musei, kam jedině náleží…Pro nás, pro Jindřichohradecko, má
nález ten cenu daleko větší, než-li pro Prahu. Ať i my tu máme také něco cennějšího.“
Tolik krátká citace článku z místního týdeníku Ohlasu od Nežárky z 18. května roku
1901. O tři týdny později pak v Ohlasech vyšla pro Hradečáky další potěšující zpráva:
„Vzácný dar městskému museu. Slovutní pánové c. k. dvorní rada prof. Dr. Fr. Studnič-
ka a c. k. konservátor Jindřich Richlý věnovali městskému museu zdejšímu bronzový
palstaf u Německého Malíkova nalezený, o jehož nálezu a významu pro krajinu zdejší
v předposledním čísle t. l. jsme zprávu podali…“. O jaký předmět a proč autorem člán-
ku uváděn jako vzácný se však vlastně jedná?

Jindřichohradecko je prozatím v poznání možného pravěkého osídlení ve fázi vyhle-
dávání lokalit a pozvolného utváření obrazu zdejší nejstarší sídelní krajiny. I když ně-
kolik nejnovějších nálezů z Dačicka a Třeboňska dává jistou naději na rozšíření našich
znalostí (o tom více v některém z dalších dílů seriálu), v blízkém okolí J. Hradce se
nám bohužel již řadu let nepodařilo objevit žádnou novou pravěkou lokalitu. A natož
zajímavý a svým způsobem ojedinělý předmět, jakým byla výše zmíněná nezvykle ma-
sivní 20 cm dlouhá bronzová sekerka „se schůdkem“  pocházející ze střední doby
bronzové (1500 až 1250 př. n. l.). Důvodů je hned několik. Od působení J. Richlého
v závěru 19. a počátku 20. století zde po dlouhé desítky let nepracoval žádný archeolog.
Oproti období před více než sto lety došlo také k výrazné změně kulturní krajiny,
bohužel často bez odborného archeologického dozoru. Dalšími skutečnými pravěkými
nálezy z J. Hradce a nejbližšího okolí jsou tak pouze neolitická pazourková čepelka (da-
tovaná do období mezi 5,5 až 3,5 tis. př. n. l.) a dvě římské mince (malý bronz císaře
Galliena a neznámá ražba).

Na základě výše citované zprávy jsme v okolí Malíkova (původně Německý) nad
Nežárkou v uplynulých letech opakovaně provedli terénní průzkumy a drobné zjišťova-
cí sondáže. Nepodařil se nám zde nalézt jediný pravěký artefakt. Dozvěděli jsme, že
k nenahlášeným nálezům středověkých předmětů zde došlo v 80. letech 20. století bě-
hem meliorace jedné z pastvin v okolí obce. Z tohoto období pochází náhodný nález ze
dvou třetin dochovaného, na rychle rotujícím kruhu vytáčeného torza džbánu, datova-
ného do 1. poloviny 15. století. Přesto jsme však neodešli s prázdnou. Také nám se zde
podařilo objevit fragmenty kuchyňské a stolní keramiky ze 14. až 16. století, které dok-
ládají poměrně rozsáhlé středověké osídlení oblasti západně od J. Hradce.

Až se vydáte do našeho muzea, nezapomeňte si v expozici archeologie prohléd-
nout vystavené pravěké nálezy. Vedle řady zajímavých nálezů z celého Jindřichohra-
decka zde uvidíte i nazelenalou bronzovou sekerku z Malíkova nad Nežárkou. Věřte
pak, že před vámi leží jeden z nejstarších a především nejvzácnějších sbírkových ar-
cheologických exponátů nalezených na území našeho regionu.

Vladislav Burian

Z p r á v y :

Jindřichohradecké muzeum oznamuje všem svým návštěvníkům, že expozice mu-
zea, kostel sv. Jana Křtitele s bývalým minoritským klášterem i městská vyhlídková věž
jsou až do konce března pro veřejnost uzavřeny.

Po tuto dobu relativního klidu se odborní pracovníci muzea věnují především práci
se sbírkami, údržbě všech expozic, inovaci reklamních panelů, a dalším přípravám na
nadcházející návštěvnickou sezónu.

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, Ph.D.)

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum srdečně
zvou nejen členy ale všechny zájemce na výroční valnou hromadu, která se bude
konat tradičně druhé pondělí v měsíci tj. 13. února od 18 hodin v konferenčním sále
Muzea Jindřichohradecka. Po jednání valné hromady a volbě nových členů výboru
spolku bude následovat přednáška PaedDr. Františka Fürbacha nazvaná „Jind řichův
Hradec před sto lety - rok 1906“.

K lub historie letectví J. Hradec a Muzeum Jindřichohradecka Vás zvou na přednáš-
ku muzejního historika PaedDr. Františka Fürbacha nazvanou „Petasedmdesátníci
v Itálii aneb Po stopách jindřichohradeckého 75. pěšího pluku na bojišti v severní
Itálii v období 1. sv. války“. Přednáška se koná v pátek 24. února 2006 od 18 hodin
v konferenčním sále jindřichohradeckého muzea (Štítného ulice) a bude doplněna
promítáním fotografií.

Na konci měsíce února 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 březnu zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka (Štítného ulice) a od dubna
v pokladně muzea.

Počátkem února proběhne záchranný archeologický výzkum v presbytáři kostela
sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici . Výzkum by měl prokázat existenci apsidy původní-
ho románského kostela datovaného písemnou zprávou z roku 1188, která řadí objekt
mezi nejstarší církevní stavby na Jindřichohradecku.

V uplynulém roce 2005 navštívilo jindřichohradecké muzeum, kostel sv. Jana Křti-
tele s areálem bývalého minoritského kláštera a městskou vyhlídkovou věž celkem
64 146 osob.
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