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Ohlédnutí za rokem 2007

   Rok 2007 bude do dějin jindřichohradeckého muzea zapsán především jako rok, kdy po
více než desetiletém úsilí byla dokončena rekonstrukce areálu bývalého minoritského
kláštera. Vedle tohoto významného úspěchu na úseku provozně ekonomickém bylo
dosaženo dobrých výsledků rovněž na úseku odborném.
     Úspěšnost práce provozně ekonomického úseku je charakterizována především
výsledky návštěvnické sezóny a již tradičně i postupem stavebních prací na objektech, ve
kterých muzeum sídlí, to jest bývalý jezuitský seminář na Balbínově náměstí, městská věž
u proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie a areál kostela sv. Jana Křtitele
a bývalého minoritského kláštera.
     Muzeum v uplynulém roce navštívilo přibližně 67.000 osob, což je mírně pod
dlouhodobým průměrem, který je cca 70.000 návštěvníků. Vrcholy návštěvnické
sezóny představovaly jako obvykle měsíce červenec, srpen a prosinec, kdy muzeum
navštívilo vždy přes 10.000 lidí. Muzeum
Jindřichohradecka se těmito výsledky dlou-
hodobě řadí ve své kategorii k nejlepším
muzeím v České republice.
     Podobně jako v minulých letech i v roce 2007
byly ve výdajích rozpočtu muzea nejvyšší
položkou náklady na stavební opravy a udržo-
vání muzejních objektů. V uplynulém roce se
podařilo muzeu dokončit rekonstrukci západního
křídla minoritského kláštera a tak zároveň
dokončit rekonstrukci všech hlavních budov
celého areálu. Konkrétně byly ve 2. nadzemním podlaží dobudovány pracovny pro pracov-
níky muzea, depozitáře pro odbornou knihovnu a badatelna pro veřejnost, a ve 3. nadzem-
ním podlaží, to znamená v půdním prostoru, byly dobudovány nové depozitáře. Poprvé
ve svých dějinách tak jindřichohradecké muzeum disponuje potřebnou kapacitou kvalitních
depozitárních prostorů a jeho pracovníci mají vytvořeno potřebné pracovní zázemí. Toto
razantní dokončení celé rekonstrukce v uplynulém roce bylo umožněno zodpovědným
a velkorysým přístupem zřizovatele muzea, kterým je Jihočeský kraj. Z menších prací je
nutno uvést opravu střešního pláště, krovové konstrukce a povalového stropu v drobném
hospodářském objektu v severovýchodním koutu areálu.
     Zkušenosti ukázaly, že některé hodnotné interiéry minoritského kláštera, zejména
křížová chodba, se mohou využívat i pro výstavní účely. Muzeum proto nechalo pro tyto
prostory vyrobit kvalitní, kovářsky pojednaný výstavnický fundus.
     Gros muzejních expozic je již 70. let v bývalém jezuitském semináři, který patří Městu
Jindřichův Hradec. V uplynulém roce město na své náklady opravilo dvorní fasádu na

východním křídle, která již byla v havarijním stavu. V opravě dvorních fasád bude v dalších
letech pokračováno podle možností rozpočtu města. Městu patří za provedené stavební práce
na bývalém jezuitském semináři velký dík.
     Odborný úsek se veřejnosti prezentuje především muzejními expozicemi, výstavami
a publikační a přednáškovou činností.
     Při zahájení návštěvnické sezóny v roce 2007 byly veřejnosti představeny v jezuitském
semináři dvě nové expozice. Jednou byla zcela nová expozice jindřichohradeckých řemesel
a cechů a druhou byla zásadně přetvořená obrazová galerie. Obě nové expozice se setkaly
u návštěvníků s příznivým ohlasem a dále zkvalitnily nabídku muzea.
     Vedle stálých expozic připravuje muzeum každý rok ve svých výstavních síních řadu
různých krátkodobých výstav. Ve výstavní síni „13“  to byly výstavy „Fotografie Borise
Procházky“ , „Alex – grafika a obrazy“ , „Robert Piesen – obrazy“  a „Jiří Daniel – kreslený
humor, karikatury, grafika“ , v kapli sv. Víta výstavy „Tina Bauer-Pezellen – obrazy
a kresby“ , „Z hlubin minulosti“  a „Chuť čaje = chuť zenu“  a ve výstavní síni „Ve Svato-
jánské“  pokračování výstavy „Kdo si hraje, nezlobí!“  a výstava „Mladí jihočeští výtvarní-
ci po 25 (a více) letech“ . V konferenčním sále byla celoročně instalována výstava „200 let
obnoveného jindřichohradeckého gymnázia“  a zde a v křížové chodbě bylo dále realizo-
váno několik menších výstavek. Jindřichohradeckou veřejnost zaujala zejména výstava
„Z hlubin minulosti“ , která prezentovala výsledky archeologického výzkumu, který
provedlo muzeum na nám. T. G. Masaryka v Jindřichově Hradci v roce 2006.
     Přednáškovou činnost realizuje muzeum již dlouhodobě především ve spolupráci se
spolkem Přátelé starého Jindřichova Hradce a Klubem historie letectví. Patrně  nejnavští-
venější přednáškou byla přednáška „Cesta do Nepálu“ , kterou pro spolek přednesla
v červnu paní Zdeňka Skořepová. Dále stojí za zmínku úspěšné drobné výstavky dopro-
vázené přednáškami pro základní a střední školy, které v muzeu provedlo občanské
sdružení Narovinu a které byly věnovány humanitární činnosti v subsaharské Africe.
     Ke kulturně výchovným akcím patří dále koncerty, které muzeum pořádalo v kostele
sv. Jana Křtitele. K tradičním již patří velikonoční koncert žesťového souboru TRUMPET
TUNE a vánoční koncert pěveckého sboru Smetana. V adventu uplynulého roku byl
poprvé uspořádán koncert ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupení
vokálního souboru X-TET prokázalo, že i v tomto prostoru lze konat kvalitní koncerty.
     Publikační činnost v roce 2007 byla ve srovnání s předchozími roky skromnější.
Kromě muzejního měsíčníku Novum a drobných reklamních a příležitostných tisků
vydalo muzeum  pouze 18. číslo Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku.
     Z další odborné práce lze zmínit dokumentaci provaznické dílny p. Karla Klika
v Deštné, která je patrně poslední kompletně dochovanou dílnou v České republice.
Vznikl tak mimo jiné i videodokument určený pro prezentaci. Muzeum doufá, že bude
prezentován i na některé ze schůzí spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce.
     Muzeum se snaží aktivně spolupracovat se širokou veřejností. Zda je v tomto úsilí
úspěšné, se ukazuje mimo jiné na návštěvnosti jeho akcí, počtu badatelů a množství
spolupracovníků. Důležitým ukazatelem je rovněž ochota lidí darovat věci do sbírky
muzea. V roce 2007 muzeum získalo darem celkem 14 věcí, z čehož velmi zajímavý byl
dar šicího stroje vyrobeného jindřichohradeckou firmou Khek na konci 19. století. Za
všechny dary je muzeum vděčné a zavazuje se s nimi zacházet podle příslušných právních
předpisů.
     Rok 2007 byl pro Muzeum Jindřichohradecka příznivý. Poděkování za to patří jeho
pracovníkům a všem jeho přátelům a příznivcům. Muzeum dále děkuje zřizovateli,
kterým je Jihočeský kraj, za účinnou podporu a Městu Jindřichův Hradec.

 Jaroslav Pikal



Novinky v muzejních sbírkách

Díl XIV.  Kraslice ve fondu národopisném

Fond národopisu patří k jednomu z nejobsažnějších a nejpestřejších v muzejní sbír-
ce. Mezi všemi zajímavými exponáty fondu můžeme jmenovat třeba betlémy, kroje,
oděvní a bytový textil, hračky, perníkové a modrotiskové formy nebo sportovní potře-
by. Jednou ze součástí jsou také kraslice, které pocházejí
především z našeho regionu a patří k jedné z neju-
celenějších součástí fondu. Důležité je především to, že se
ve více jak čtyřsetčetném souboru nacházejí jak kraslice
historické, tak i ty vznikající v současnosti. Mezi unikátní
patří především exponáty pocházející z konce 19. století
Základ současné sbírky kraslic položil národopisný
pracovník, sběratel a dlouholetý kurátor muzea František
Lego (1847 – 1911). Podnětem pro jeho sběry kraslic
 a dalšího etnografického materiálu byly národopisné vý-
stavy a výstavky v Praze a v Jindřichově Hradci, které se
uskutečnily v 90. letech 19. století. Kraslice sebrané
v tomto období se v Muzeu Jindřichohradecka zachovaly
dodnes. Lego sbíral nejenom na Jindřichohradecku, ale také na Počátecku. Mezi
nejzajímavější akvizice tohoto období patřila kolekce batikovaných kraslic proslavené
tvůrkyně Růženy Vrzákové z Kamenného Malíkova. Kraslice malované R. Vrzákovou
se také nacházejí ve sbírkách muzea. Důkazem toho jsou jejich fotografie od jindřicho-
hradeckého fotografa B. V. Lišky, jejichž reprodukce jsou součástí článku F. Lega
„Pomlázka z Kamen. Malíkova“  v časopise Český lid z roku 1905.

K dalšímu rozšíření sbírky došlo v polovině 20. století, v období, kdy s muzeem
spolupracovala známá propagátorka lidového umění paní Anna Skálová. Ta sbírala

kraslice a předlohy na jejich vzory a byla
také vyhlášenou tvůrkyní. Za její
působnosti se do muzea dostala velká
kolekce tzv. „jarošovských“  krajek, které
jsou ty-pické velice jemným krajkovým
vzorem vytvářeným pomocí voskové
batiky. Tato technika se dodnes
v Jarošově nad Nežárkou dodržuje.

K dalšímu velkému obohacení sbírky
došlo v 90. letech 20. století a na po-
čátku století 21., kdy byly získány
zajímavé kolekce kraslic z Jindřicho-
hradecka z uspořádaných výstav.

Vedle kraslic zdobených „ jarošov-
skou krajkou“  se ve sbírce muzea nacházejí také typické jihočeské straky a reliéfní
zlacené kraslice. Najdeme zde také jedno okované a několik oblékaných vajec a řadu
dalších tradičních i novějších typů ozdobených kraslic.

Každým rokem jsou v období velikonočním získávány nově vytvářené kraslice
s tradičním i netradičním zdobením, které se tak stávají důkazem, že lidová tradice
zdobení kraslic je v našem regionu stále živá.

Alexandra Zvonařová

Z p r á v y :

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

Po tuto dobu se odborní pracovníci muzea věnují velkému stěhování kanceláří
i sbírek do nově rekonstruovaných prostor minoritského kláštera, při kterém pokračují
všechny práce se sbírkami, údržba expozic, inovace reklamních panelů a další přípravy
na příští návštěvnickou sezónu.

Knihovna a badatelna Muzea Jindřichohradecka bude z provozních důvodů
i v měsíci únoru 2008 pro veřejnost uzavřena (! ), v neodkladných případech se
obracejte na PhDr. Štěpánku Běhalovou, PhD.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum zvou nejen
své členy, ale i všechny ostatní zájemce na jednání valné hromady, které se koná
tradičně druhé únorové pondělí, tj. 11. února 2008 od 18.30 hodin v konferenčním sále
muzea ve Štítného ulici. Valná hromada bude spojena s přednáškou PaedDr. Františ-
ka Fürbacha nazvanou „Jind řichův Hradec před sto lety - rok 1908“.

V uplynulém roce 2007 navštívilo jindřichohradecké muzeum, kostel sv. Jana Křti-
tele s areálem bývalého minoritského kláštera a městskou vyhlídkovou věž celkem
66 305 osob, bylo uspořádáno celkem 16 větších výstav a konalo se 27 přednášek
a 10 koncertů. V kostele sv. Jana Křtitele byly slouženy 2 římskokatolické mše.
Muzeum bylo celkem po 3 dny otevřeno veřejnosti zdarma.

Muzeum Jindřichohradecka zapůjčilo v roce 2007 do jiných  muzeí a galerií celkem
303 sbírkových předmětů a samo si vypůjčilo pro výstavní účely celkem 75 předmětů,
do přírůstkové knihy bylo zapsáno celkem 183 evidenčních čísel, z čehož 15 zápisů
odpovídá předmětům darovaným – za všechny dary muzeum děkuje.

Během měsíce února vyjde již 19. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka, Jin-
dřichohradecka 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.

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.
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