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Z historie kostela sv. Jana Křtitele, kláštera a špitálu

zní titul nové stálé výstavy v jižní lodi kostele sv. Jana Křtitele, jež byla v nedávné
minulosti svědkem řady příležitostných výstav; vzpomeňme alespoň ty o Adamu
Michnovi z Otradovic, Karlu Dittersovi z Dittersdorfu, Bedřichu Smetanovi nebo
o patronu města sv. Hippolytovi.

Nyní se zde návštěvníci budou moci seznámit s historií ojedinělého památkového
komplexu, po hradu a zámku druhé nejvýznamnější jindřichohradecké památky, jež
dodnes skrývá nejedno tajemství. Teprve při nedávných archeologických výzkumech
byly objeveny základy starší svatyně, o níž dosud nic nevíme a která byla po polovině
13. stoletím nahrazena velkoryse pojatou stavbou gotického kostela sv. Jana Křtitele
a pozdější budovy minoritského kláštera. Kostel i klášter představují několik stavebních

etap období vrcholné a pozdní gotiky, na než
následují renesanční přístavby špitálu, který
po odchodu minoritů z města založil Jáchym
z Hradce. Budování areálu bylo završeno
vystavěním barokní kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie ve druhé polovině 18. století.

Ničivý požár města na počátku 19. století
ji však poškodil a nadále byla využívána jen
jako skladiště. Zánik ostatně hrozil i samot-
nému kostelu sv. Jana Křtitele, ale naštěstí
se jej podařilo postupně opravovat, v pos-
lední době zejména zásluhou jindřichohra-
deckého muzea, které v letošním roce
zpřístupní celý areál veřejnosti. Kromě
kostela, křížové chodby i výstavních prostor
v renesančních sálech bývalého špitálu to
bude právě barokní kaple, v níž jsou nově
vystaveny nejhodnotnější renesanční a ba-
rokní oltáře a plastiky ze sbírek Muzea
Jindřichohradecka.

Na výstavě v jižní lodi kostela si návštěvníci budou moci prohlédnout některé ar-
cheologické nálezy, nově bude instalován náhrobní kámen Magdaleny z  Gleichenu,
unikátní kamenická práce z konce 15. století, vystavena bude i renesanční terakotová
deska připomínající zakladatele špitálu Jáchyma z Hradce, která byla dříve umístěna při
vchodu do špitálu (viz obr.), a řadu dalších zajímavých exponátů, včetně dokladů
činnosti špitálu či historie památkové péče o tuto významnou historickou památku.

František Fürbach

Jindřichův Hradec - květen 1945

     Stejně jako celý demokratický svět si také Muzeum Jindřichohradecka za podpory
Klubu historie letectví (dále KHL) v J. Hradci připomene 60. výročí osvobození
Československa a ukončení 2. sv. války. Pro tuto příležitost se obě organizace rozhodly
připravit fotografickou výstavu vytvořenou z reprodukcí dobových černobílých snímků
zachycujících květnové události roku 1945 v J. Hradci a jeho nejbližším okolí. Ta bude
doplněna dobovými písemnými materiály a řadou trojrozměrných exponátů z fondu
muzea, Státního okresního archivu v J. Hradci, KHL a řady soukromých sběratelů.
     Jak vyplývá z četných vzpomínek pamětníků i archivních materiálů, jednou z mnoha
oblastí, kudy se příslušníci německých jednotek pokoušeli ustoupit za demarkační linii
na západě a jihozápadě Čech, bylo i Jindřichohradecko. Fašisté se přesouvali především
ze směru od Brna a Vídně, těsně sledováni předsunutými jednotkami Rudé armády.
Tyto události poutavě zachycuje například text „Z kroniky roku 1945 v Jindřichově
Hradci“  sepsaný PhDr. Janem Mukem. Z uve-
dených informací vyplývá řada zajímavých
skutečností, na které se během následujících
šedesáti let téměř zapomnělo.
     Málo kdo dnes ví, že 5. května 1945 bylo
v J. Hradci svoláno jednání členů přípravného
revolučního národního výboru (dále RNV).
Téhož dne nesl partyzán Cirhan ze zámku šest
pušek, z toho dvě převzal Peroutka. Cirhan byl
zastaven důstojníkem SA v Palackého ulici
(nyní Panská) a vyzván k odevzdání zbraní.
Jelikož odmítl splnit jeho rozkaz, byl
příslušníkem SA zastřelen. Během následné
střelby zahájené německou jednotkou z pros-
toru Hitlerova náměstí (nyní Míru) zahynuli další čtyři lidé a tři byli zraněni. Člen RNV
Dr. Rausch dohodl stažení německých jednotek do kasáren. Dne 6. května byl ve městě
odvolán výjimečný stav, 7. května začínají projevy nekázně místní německé posádky,
dochází k evakuaci vojenské nemocnice a skladiště v Jakubském dvoře. V úterý
8. května je ve městě  oznámena kapitulace III. říše. Večer z města odjely poslední
zbytky místní posádky. Téhož dne pronikly první hlídky Rudé armády z oblasti Ra-
kouska do Příbrazi a z Moravy do Klenova. Následujícího dne se na radnici v 10 hodin
sešlo plénum RNV. V době jeho jednání přijel do J. Hradce první sovětský důstojník
Alexej V. Bogomjakov. Na zprávu o postupu oddílu SS od Jarošova nad Nežárkou
reagují vojáci Rudé armády rozmístěním dvou děl před Střelnicí. Oddíl SS byl infor-
mován o přítomnosti Rudoarmějců ve městě a proto změnili směr postupu přes Radou-
ně. Do J. Hradce postupně přijíždí další oddíly Rudé armády ze směru od Strmilova
přes Otín a od Nové Bystřice. Dne 10. května se konal pohřeb Cirhana a dalších obětí
z 5. května. O tři dny později byli na nákladním autě voženi ulicemi města němečtí
předáci a kolaboranti. Od 15. května byl obnoven politický okres J. Hradec.
     Výše uvedená výstava je určena pro nejširší spektrum návštěvníků. Její slavnostní
vernisáž se uskuteční v památné historické datum 8. května 2005 (neděle) od 11.30
hodin v prostorách konferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici.
Všechny vás zveme na zmíněnou akci, která bude jedním z vrcholných bodů programu
oslav v J. Hradci pořádaných u příležitosti tohoto významného historického výročí.

Vladislav Burian



Výtvarní umělci na Jindřichohradecku
Část šestnáctá: Slovník výtvarných umělců Jindřichohradecka - S

SKOŘEPOVÁ Zdeňka, malířka, sochařka, restaurátorka, nar. 10. 6. 1954 v J. Hradci.
Studia: Střední odborná škola výtvarná v Praze, specializační studium restaurátorství
a konzervátorství v Praze a v Brně. Jsou známé její grafické listy, prováděné technikou
suché jehly, akvarely z cest a z poslední doby zejména obrazy a koláže z oblasti
figurální tvorby. Zabývá se také monumentální plastikou a pravidelně se zúčastňuje
sochařských sympozií. Žije a pracuje v J. Hradci.
SOBĚSKÝ Leopold (Leoš), malíř, nar. 2. 2. 1904 v České Olešné. Maloval krajiny, ar-
chitekturu měst a v J. Hradci také interiéry kostelů. Žil v Roudnici n. L. a v Polsku.
SOLPERA Jan, grafik, pedagog, nar. 26. 12. 1939 v J. Hradci. Studia: Výtvarná škola
v Praze, VŠUP v Praze, ve speciálním ateliéru knižní grafiky a plakátu u prof. Muziky.
Zde také působí od roku 1973 jako pedagog, od r. 1992 jako profesor a v posledních
letech vede Ateliér písma a typografie. Navrhuje typografická písma a písmem se
rovněž zabývá i jako teoretik. Je členem několika světových profesních organizací.
Získal přes čtyřicet ocenění doma i v zahraničí. Je významným světově známým
umělcem ve svém oboru. Žije a pracuje v Praze a v Třeboni.
SPĚVÁČEK Matěj, malíř v J. Hradci v 2. pol. 17. století. V průčelí radnice vymaloval
8 erbů a 2 obrazy svatých (1678).
STEINHAUSER Jan, malíř, nar. 30. 4. 1795 v Rodvínově u J. Hradce, zemřel 15. 4.
1867 v J. Hradci. Studia: AVU v Praze, prof. Bergler. Věnoval se hlavně restaurování
a malbě kostelních obrazů. Od něho obrazy v kostelích v Jarošově, Lodhéřově, ve
Stráži, Strmilově, ve františkánském i svatojánském kostele v J. Hradci a další. Tuto
známou osobnost dodnes připomíná letní sídlo „u Malíře“ , kde žil a zemřel.
STEYRER Sebestian Kryštof, sochař, kameník, nar. 1681 v Oseku v Uhrách, v J. Hrad-
ci nabyl měšťan. práva 18. 2. 1718. Zemřel zde 5. 2. 1751. Lepšího kameníka tehdy
v Hradci nebylo. Vytvořil sochu sv. Prokopa ve farním kostele v Jarošově a je mu při-
pisováno autorství soch sv. Jana N. a sv. Theodora před fran. klášterem v J. Hradci.
STOLAŘ Karel, malíř, grafik, nar. 1944, od r. 1946 žil s rodiči v Horní Pěně. Studia:
soukromá. Je autorem ilustrací k sedmi knihám řady Pražské domy vypravují. Věnuje
se kresbě, hlavně architektonických památek. V roce 2003 vystavoval v Galerii Špej-
char v D. Skrýchově grafické listy a kresby uhlem nazv. Jindřichohradecká zákoutí.
Žije a pracuje střídavě v Praze a v Horní Pěně.
STRAHOVSKÝ Matouš, sochař, nar. 14. 9. 1725 v Dačicíc, zemřel 1769, je autorem
sousoší Nanebevzetí P. Marie na náměstí v J. Hradci (1764), Ukřižovaného na mostě
přes Vajgar, kazatelny a oltáře v Nové Bystřici a na Jemčině a dalších plastik na Dačic-
ku a Jindřichohradecku. Sochy mají ráz umírněného baroka bez přehnaného pohybu.
STRACHOVSKÝ Josef, sochař a řezbář, nar. 19. 9. 1850 v Kutné Hoře, zemřel 9. 7.
1913 v Praze. Studia: Akademie Mnichov. Je autorem mnoha pomníků, mimo jiné také
Boleslava Jablonského v Kard. Řečici (1886) a v J. Hradci. Zde vytvořil také několik
velmi hodnotných náhrobků na hřbitově Nejsv. Trojice.
STRNAD František, Michal Jaroslav, malíř, nar. 29. 9. 1865 v J. Hradci, zemřel 3. 5.
1916 tamtéž. Studia: Kreslířská škola prof. Macholda ve Vídni a vídeňská akademie,
prof. Trenkwald, Zumbusche a Griepenkerl. Po studiích se usadil v J. Hradci, kde
maloval hlavně portréty a s oblibou také oblohu, západy slunce, malebná zákoutí a kvě-
tinová zátiší. Byl profesorem kreslení. Namaloval mnoho obrazů krajin a portrétoval
řadu svých hradeckých přátel a také významné osobnosti v Praze i jinde.

Hana Dobešová

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci květnu otevřeno denně (mimo pondělí) od

8. 30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena vždy o víken-
dech od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen (skupi-
ny si mohou prohlídku předem objednat v pokladně muzea).

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na otevření dvou stálých expozic nazvaných
„Z historie kostela sv. Jana Křtitele, kláštera a špitálu“ a „Galerie jindřichohra-
deckého církevního umění“ . Vernisáž se koná ve čtvrtek 5. května v 16 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele a v barokní kapli minoritského kláštera. Na vernisáži vystou-
pí Smyčcový kvartet Jindřichohradeckého symfonického orchestru.

Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Klubem historie letectví Vás zvou na
výstavu věnovanou 60. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války
„Jind řichův Hradec - květen 1945“. Slavnostní vernisáž se koná v neděli 8. května
od 11.30 hodin v konferenčním sále muzea.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá přednášku PaedDr. Františka
Fürbacha, Mgr. Vladislava Buriana a Vladimíra Kosa nazvanou „Jindřichův
Hradec - květen 1945“, která se koná v pondělí 9. května od 19 hodin v konferenč-
ním sále muzea.

V rámci Mezinárodního dne muzeí se ve středu 18. května od 8.30 - 12.00 a 13.00
- 17.00 hodin koná Den otevřených dveří Muzea Jindřichohradecka. Všechny
expozice včetně Krýzových jesliček jsou otevřeny zdarma.

K lub historie letectví a muzeum zvou na přednášku Vladimíra Kosa, Mgr. Vladi-
slava Buriana a PaedDr. Františka Fürbacha nazvanou „Vojenské operace na
Jindřichohradecku v letech 1944 - 1945“, která se koná v pátek 20. května od 18 ho-
din v konferenčním sále muzea.

Muzeum pořádá již VIII. ročník sportovně - zábavné soutěže o nejrychlejšího běžce
do 153 schodů městské vyhlídkové věže „B ěž na věž“ O putovní pohár ředitele mu-
zea. Závod se koná v sobotu 21. května od 9 hodin (prezentace od 8.30 hodin). Pro
každého závodníka je připraven malý dárek. Soutěžící budou rozděleni do jednotlivých
věkových kategorií. Pro velký úspěch bude na regulérnost soutěže opět dohlížet
Veřejná bezpečnost!

Muzeum Vás srdečně zve na Festival muzejních nocí. V pátek 27. května bude
mimořádně otevřen kostel sv. Jana Křtitele, křížová chodba bývalého minoritské-
ho kláštera a od 21.00 - 23.00 hodin si budou moci zájemci prohlédnout tento objekt
za nočního osvětlení. Součástí prohlídky bude i varhanní koncert.
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