
 

 
22 + 6 NEJ 

Restaurované a digitalizované staré tisky a rukopisy  
ze sbírky Muzea Jindřichohradecka 

 
 Knihovna Muzea Jindřichohradecka připravila pro všechny 
příznivce knihy ojedinělou a na dlouhou dobu též poslední 
možnost vidět soubor originálů nejzajímavějších 22 starých 
tisků a 6 rukopisů ze svých sbírek. Všechny vystavené svazky 
byly totiž v roce 2014 digitalizovány a jsou on-line bez 
omezení zpřístupněny na stránkách digitální knihovny 
MANUSCRIPTORIUM. Většina vystavených svazků byla 
v posledních letech podrobena komplexnímu a finančně 
náročnému restaurátorskému zásahu, a také proto je do 
budoucna žádoucí omezit manipulaci se svazky na minimum 
a uložit je do vhodných stálých klimatických podmínek 
moderních klimatizovaných depozitářů našeho muzea. 
 Soubor starých tisků a rukopisů připravených pro digitali-
zaci obsahoval celkem 28 svazků a byly do něj vybrány 
nejcennější a zároveň nejunikátnější knihovní jednotky celé 
sbírky. Velkou část tohoto souboru tvoří jindřichohradecké 
tisky z nejstaršího období působení tiskárny ve městě -  
z 18. století. Vybrané rukopisy a staré tisky mají značný 
význam jak v celostátním kontextu, tak pro své široké regio-
nální souvislosti. Digitalizace tohoto souboru přispěje 
k uchování a zpřístupnění nejcennějších a nejvyužívanějších rukopisů a tisků ze sbírky 

našeho muzea a usnadní tak jejich 
využívání širokou odbornou badatelskou 
veřejností i školami. 
 Knihy a rukopisy byly součástí prv-
ních darů pro muzeum, které bylo zalo-
ženo v roce 1882. Nejstarší vystavený 
svazek je zároveň také nejstarším ruko-
pisem muzejní sbírky a patří též k nej-
starším přírůstkům sbírky. Latinský 
graduál, tedy slovy 19. století „rukopis-
ný graduálník“ pocházející z počátku  



16. století, daroval našemu muzeu 24. 11. 1882 jindřichohradecký probošt Vilém Platzer. 
Rukopisy jsou v souboru zastoupeny také zajímavými modlitebními knihami s úzkým 
vztahem k jižním Čechám nebo přímo k Jindřichohradecku. Vynikají bohatě zlatem zdobené 
výpravné rukopisné Modlitby dvou svatých sester Gertrudy a Mechtyldy z roku 1780, které 
muzeu darovala na počátku 20. století chovanka jindřichohradeckého špitálu, unikátní 
rukopis německé modlitební knihy z  2. poloviny 18. století provenienčně související 
s nedalekým Rodvínovem nebo francouzská modlitební kniha z roku 1765 s modlitbami 
k sv. Janu Nepomuckému. Největší digitalizovaná kniha, Album s rytinami zvířat z počátku 
17. století, náleží do souboru starých tisků. Doplnila je Kniha lékařská Jana Černého s řadou 
rukopisně dopsaných a ilustrovaných stran z roku 1517, konvolut 38 humanistických 
příležitostných tisků z let 1583–1619 a tisk Zlatá jindřichohradecká mariánská růže z roku 
1688. Z fondu jindřichohradeckých tisků na ni navázalo další vydání téhož titulu, tentokrát 
již z Hilgartnerovy tiskárny z roku 1764. Nejstarším a též nejmenším digitalizovaným 
titulem je tisk z dílny tiskaře Jakeše z roku 1720 pro mariánské bratrstvo v Rokycanech, 
časově nejmladším digitalizovaným titulem je pak Malý zlatý nebeklíč z roku 1796, který 
byl zároveň prvním tiskem Josefa Landfrase.  
 Výstavu doplní představení některých digitalizačního pracoviště AIP Beroun, které 
digitalizaci realizovalo a pedagogických pracovišť pro restaurátory, s nimiž naše muzeum 
spolupracuje -  Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafické v Praze a Ateliéru 
restaurování papíru Univerzita Pardubice.  
 Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 6. října 2015 ve výstavní síni "V jezuitském 
semináři" na Balbínově náměstí a potrvá do 8. listopadu 2015. 

Štěpánka Běhalová 
 

Přednášky k 19. Týdnu knihoven 
22+6 nej - restaurované a digitalizované staré tisky a rukopisy 

ze sbírky Muzea Jindřichohradecka 
 

 V rámci 19. týdne knihoven připravilo muzeum pro žáky druhých stupňů základních škol 
a studenty středních škol přednáškový cyklus 22+6 NEJ. Na úterý 13. 10. a pátek 16. 10. 
jsou pro zájemce připraveny šedesátiminutové přednáškové bloky. V jejich průběhu předná-

šející přiblíží účastníkům náročný proces 
digitalizace rukopisů a starých tisků a seznámí 
je s digitální knihovnou MANUSCRIPTO-
RIUM a možnostmi jejího využití. Druhá část 
bloku bude věnována ochraně sbírkových 
fondů knihovny Muzea Jindřichohradecka, 
jejich uložení, konzervování a restaurování. 
Přednášet budou pedagožka Vyšší odborné 
školy grafické a střední průmyslové školy 
grafické v Praze Milana Vanišová, MgA. Ště-
pán Černohorský, vedoucí digitalizačního 

pracoviště AIP Beroun, a PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka. 
Přednášky budou probíhat v úterý 13. října (v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin) a v pátek 16. října 
(v 8.30, 10.00 a 12.30 hodin) v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka v areálu 
bývalého minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele, Štítného 124/I Jindřichův Hradec. 
Kapacita jednotlivých termínů je 60 účastníků. Na jednotlivé přednášky se, prosím, předem 
objednejte u edukačního pracovníka Marie Hazukové (tel. 384 363 661, e-mail: hazuko-
va@mjh.cz).  

Štěpánka Běhalová 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Během I. světové války působilo v řadách 75. pěšího pluku též několik významných 
malířů a grafiků. Ve fondu Obrazy jsou zastoupena díla s náměty dotýkajícími se války, jež 

byla vytvořena malíři Jiřím Kauckým, Jano 
Šrámkem, Oldřichem Vlachem. Kromě nich se 
zachovaly původně zarámované kresby sochaře 
Maxmiliána Krejči. 
 Jiří Kaucký zachytil na svých tužkových 
kresbách portréty celé řady svých spolubojovní-
ků, obrazy z každodenního života ve válečném 
prostředí a krajinu italské fronty. Obrazy a kres-
by jsou datová-
ny počátkem ro-
ku 1918, pochá-
zejí tedy z obdo-
bí, kdy pluk pů-
sobil a bojoval  
v okolí jihotyrol-
ského Asiaga, 

Chieusu a poblíž Villy Lagarino, dále u Monte Meletty a na 
Monte Zebiu a na Monte Longara. Jano Šrámek namaloval 
během své dlouhé vojenské služby u 75. pluku sérii akvare-
lových kreseb různých typů vojáků a vojenských uniforem 
nazvaných Soldatentypen. Dalším významným malířem  
75. pluku byl akademický malíř Oldřich Vlach. Během 
válečných let zaznamenal na svých kresbách, akvarelech, 
kvaších každodenní život a strasti ruského tažení (převážná 
část jeho kreseb a kvašů se ovšem nachází ve fondu Grafika  
a kresba) a realizoval několik   rozměrných pláten s oficiálním 
portrétem císaře Karla a portréty vrchních důstojníků, a to 
plukovníka Deliče, Husserla a Stampfera, které byly poslé- 

ze umístě-
ny v důstojnické jídelně. Kromě toho 
namaloval portréty dalších představitelů 
pluku jako např. hejtmana Borského, 
podplukovníka Daubka či Kvittu i oltářní 
obraz Madona s dítětem pro polní kapli. 
 Část těchto děl byla prezentována na 
nedávno skončené výstavě Inter arma 
silent musae? - Pětasedmdesátníci na 
ruské frontě, kterou muzeum připravilo ke 
100. výročí I. světové války, a jejíž druhá 
část bude představena na volném pokra-
čování v roce 2017 s podtitulem Pěta-
sedmdesátníci na italské frontě. 

 
Jakub Valášek 

 

Oldřich Vlach ve svém debrecínském 
ateliéru, vpravo obraz Madona pro 

polní oltář, 1917 
 

 

Z výstavy Inter arma 
silent musae?, plátno 

Hejtman Borský  
a akvarel Feldvebel 

Woleman od O. Vlacha. 

Důstojnická jídelna s obrazy O. Vlacha, 
zleva plukovník Wiedstruck, císař Karel  
a plukovník Husserl, Debrecín, asi 1918 

 



 
 

Expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je v říjnu pro veřejnost uzavřena. Výstavní 
prostory v minoritském klášteře jsou otevřeny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. 

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby 
pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 
* * * 

Jindřichohradecké muzeum pořádá  tentokrát výjimečně v úterý 6. října od 16.00 hodin 
vernisáž výstavy 22 + 6 NEJ, která představí restaurované rukopisy a staré tisky také v digitální 
podobě. Na vernisáži vystoupí členové pěveckého sboru Smetana. Výstava potrvá ve výstavní 
síni "V jezuitském semináři" na Balbínově náměstí do 8. listopadu 2015. 

 

  Muzeum Jindřichohradecka pořádá 13. a16. října  od 8.00 do 13.00 hodin přednášky 
PRO ŠKOLY k výstavě 22 + 6 NEJ. Dílny jsou určeny pro žáky 2. stupně základních  
a studenty středních škol a budou se konat v konferenčním sále minoritského kláštera  
ve Štítného ulici. Program trvá cca 60 min. Je nutno se předem přihlásit na  
telefonu 384 363 661 nebo 724 250 280 u Marie Hazukové. 
 

 Jindřichohradecké muzeum a Jihočeská filharmonie Vás zvou na KONCERT 
ČTVERO ROČNÍCH DOB  do kostela sv. Jana Křtitele v úterý 20. října od 19.00 hodin. 
Na programu: A. Vivaldi. Housle, dirigent: Jan Talich.Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 180 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně muzea ve Štítného ulici od 1. října.  
 
 Muzeum Jindřichohradecka  Vás srdečně zve na výstavu VZEŠLA Z HLÍNY, která 
představuje 130 let keramické školy v Bechyni. Výstava je umístěna v křížové chodbě 
minoritského kláštera a bude přístupná do 8. listopadu 2015. 
 

 Ve výstavním sále "Ve Svatojánské" je umístěna výstava JAPONSKÉ HRAČKY, 
zapůjčená z Národního muzea -  Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických 
kultur. Výstava potrvá do 30. prosince 2015. 
 
  Do 30. prosince 2015 můžete také navštívit výstavu ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH  
II. SVĚTOVÉ VÁLKY  o působení našich vojáků v II. zahraničním odboji, která je  
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.  V konferenčním sále je také zpřístupněna 
výstavka JAN HUS o historii pomníku mistra Jana Husa v Husových sadech v J. Hradci  
u příležitosti 600 let od jeho upálení.   

 

 


