
 

 
JIŘÍ KAUCKÝ  

NEJHRADEČTĚJŠÍ Z MALÍ ŘŮ 
 
 V roce 1935, v sobotu 29. června, ztratil Jindřichův Hradec svého největšího mistra 
štětce, který tak umně dovedl zvěčnit své rodné město, jeho zákoutí, krásy a atmosféru. 
Letos si opět jeho umění připomeneme na vernisáži výroční výstavy, a to již ve čtvrtek  
12. listopadu od 16.00 hodin v Muzeu Jindřichohradecka ve výstavním sále "V jezuitském 
semináři". 
 Jiřímu Kauckému se jeho rodné město stalo doslova osudným. Narodil se v něm  
9. prosince 1880 v rodině malíře pokojů. Od dětství projevoval výtvarný talent, který 
nezůstal bez povšimnutí hraběcí rodiny Černínů. 
Díky jejich podpoře mohl od r. 1894 studovat 
kreslení na uměleckoprůmyslové škole v Praze.  
V letech 1897–1898 pokračoval speciální malbou  
u prof. Jakuba Schikanedra. Poté se vrátil do rod-
ného města, kde pracoval v otcově firmě, např. při 
výzdobě kostelů v Blažejově. V letech 1906–1907 
ovšem znovu studoval, a to u prof. Vojtěcha Hynaise 
na pražské Akademii výtvarných umění.  
 Po studiích se již natrvalo usadil v Jindřichově 
Hradci, v němž v r. 1908 uspořádal svou první 
výstavu. Získal velkou zakázku od zdejších úřadů, 
pro něž vytvořil portréty okresních starostů a sta-
rostů města. Pracoval rovněž na restaurování výzdo-
by zámků v Jindřichově Hradci a Červené Lhotě  
či znaků na jindřichohradecké Nežárecké bráně. 
 První světovou válku prožil jako důstojník  
75. pěšího pluku. V r. 1915 se podílel na restaurová-
ní nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele.  
Z doby války pochází především obrazy a kresby  
z vojenského prostředí. Po vzniku ČSR maloval opět v rodném městě. V r. 1921 byl pozván 
na Slovensko, kde realizoval své nejrozměrnější dílo, obraz Panorama Bratislavy. Od 20. let 
až do smrti namaloval celou řadu rozličných pohledů na Jindřichův Hradec a na okolní 
krajinu. Katalog jeho celoživotního díla vydaný k posmrtné výstavě v roce 1935 zahrnoval 
více než 700 prací provedených v různých výtvarných technikách.  

Jakub Valášek 



VÁNOČNÍ VÝSTAVA ŘEZBÁŘE OLDŘICHA RY ČLA 
 

 Mezi významné tvůrce betlémů se již dlouhodobě řadí amatérský řezbář Oldřich Ryčl 
z Prahy, jenž se postupně od různých druhů rukodělné práce, vypracoval na řezbáře betlémů 
a drobných i rozměrově prostornějších plastik. 
 Oldřich Ryčl se narodil v Praze a po absolvování střední průmyslové školy stavební 
nastoupil jako projektant a stavební technik ve Filmovém studiu Barrandov. Poté pracoval  

u různých podniků, zejména jako stavební technik  
a vedoucí investičních útvarů a končil jako technický 
náměstek ředitele Hotelů a restaurací v Praze. 
 Jeho volný čas patřil od mládí tvořivé rukodělné 
činnosti. Prakticky od klukovských let stále něco tvořil, 
vyřezával. Důležitým podnětem pro něho byla inspirace 
získaná v době, kdy pracoval ve Filmovém studiu na 
Barrandově. Zde se dostal do přímého kontaktu 
s činností uměleckých dílen, které vytvářely vše potřeb-
né pro interiéry i exteriéry nově vznikajících filmů 
studia. Nejvíce ho ovlivnila práce sochařů, štukatérů  
a hlavně uměleckých truhlářů a řezbářů. Z tohoto 
období pramení jeho touha vyřezávat a tvořit věci ze 
dřeva. Nejdříve se věnoval tvorbě drobnější užitkové 
plastiky a později si zamiloval i betlémy a rozměrné 
reliéfy a plastiky. Po ukončení pracovní činnosti v roce 
2000 se Oldřich Ryčl trvale soustředil na tvorbu soch  

a řezeb, které zdobí nejenom jeho dům, ale i množství vánočních výstav po celé republice  
i v zahraničí. Vedle své tvůrčí práce se věnuje také 
své vnučce Veronice Kotinské, v níž našel pokra-
čovatelku své záliby. Veronika se učí nejenom 
řezbářskému řemeslu, ale pokouší se také sama 
vyřezávat betlémy a drobné plastiky, ale také 
malovat.  
 Při prezentování vlastní tvorby se Oldřichu 
Ryčlovi podařilo spolupracovat s řadou institucí, 
jako například s Milíčovým domem v Pra-
ze, Třebechovickým muzeem betlémů, Betlémskou 
kaplí, chrámem Panny Marie Sněžné v Praze, 
Městem Hradec Králové, Pedagogickým muzeem 
v Praze, kostelem sv. Matěje v Praze a také 
s Muzeem Jindřichohradecka, kde získal na 
Mezinárodní výstavě betlémů „Nožík Tomáše 
Krýzy“ v roce 2003 druhou a v roce 2008 první 
cenu v kategorii amatérských tvůrců. Ve spolupráci 
s Muzeem Jindřichohradecka se zúčastnil několika 
zahraničních výstav betlémů. Mezi nejprestižnější 
patřily výstavy v Itálii v Giffoni Valle Piana a ve 
francouzském Theoule sur Mer. 
 S betlémy i další tvorbou Oldřicha Ryčla se bude možné seznámit na vánoční výstavě 
v kostele sv. Jana Křtitele, která potrvá od 22. listopadu do 30. prosince 2015. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční v sobotu 21. listopadu ve 14 hodin. 

Alexandra Zvonařová 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Knihovna Muzea Jindřichohradecka uchovává řadu knižních a časopiseckých titulů 
souvisejících s 1. světovou válkou. Kromě již připomenutého Ohlasu od Nežárky, který 
zprostředkovával zpravodajství o dění v místě i ve světě pro frontu i týl, je to celá řada 
dalších knih a periodik vycházejících v průběhu války a také po válce.  
 Naši badatelé často žádají o předložení titulu Pětasedmdesátníci vzpomínají (Z pamětí 
účastníků světové války). Tento sborník sestavený z příspěvků 39 autorů, bývalých přísluš-
níků jindřichohradeckého 75. pěšího pluku založeného již v roce 1860, vytiskla nákladem 
spolku Pětasedmdesátníci knihtiskárna Petra Franka 
v Táboře. Spolek tehdy vyzval příslušníky bývalého pluku 
k zaslání vzpomínek na dobu prožitou na vojně a část 
došlých příspěvků tak byla zpřístupněna veřejnosti. Když 
v roce 1936 almanach vyšel, nebyl jen vzpomínkovou 
záležitostí, ale sestavovatelé vyjádřili i další přání, související 
s politickou situací v Evropě: „aby tato kniha připomínala 
nám všem hlavní povinnost – zachovati tradici státní i vo-
jenskou právě v nynější době, kdy zraky všech se zase upírají 
k armádě otázku: Jsme připraveni?“ 
 V roce 1933 vytiskla knihtiskárna Jaroslava Svobody 
v Jindřichově Hradci jako otisk přílohy týdeníku Zájmy 
Českomoravské vysočiny titul Jana Kočvary Mé válečné 
útrapy (historické vzpomínky prostého vojína na světovou 
válku). Rodák z nedalekého Popelína sepsal v roce 1925 rukopis se vzpomínkami na dobu 
pobytu na vojně v letech 1916–1921. Zajímavostí je, že do sbírek muzea byl v letošním roce 
získán od potomků originální autorův rukopis o úctyhodném rozsahu celkem 876 stran. 
 Řada občanů Jindřichova Hradce se z první světové války vrátila jako legionáři. Seznam 
československých legionářů z okresu Jindřichův Hradec, kteří bojovali v Rusku, Itálii  

a Francii pořídil a tiskem vydal místní Státní okresní archiv 
v roce 2001. Působení legií připomíná řada knižních titulů 
dochovaných v muzejní knihovně. S působením legií na 
Rusi souvisí například obrázková kronika československého 
revolučního hnutí na Rusi 1914–1920 Za svobodu, která 
vyšla ve čtyřech dílech v letech 1925–1929. K unikátům se 
řadí periodika určená pro české vojáky v Rusku, která tam 
vycházela v letech 1917–1920, Československý voják a Čes-
koslovenský denník. V listopadu 1918 informovala o vzniku 
Československa, ale též o tragické smrti hrdiny první 
republiky plukovníka Josefa Jiřího Švece. Právě po něm byl 
v roce 1924 pojmenován jindřichohradecký vojenský pluk  
a o rok později též kasárna, před nimiž byl tehdy odhalen 
monumentální Švecův pomník. Zajímavý soubor literatury 
vztahující se k této osobnosti, obsahující též tištěný Deník 
plukovníka J. Švece a zmíněná periodika Československý 

voják a Československý denník, je v současné době vystaven veřejnosti na výstavě s názvem 
Z historie Švecovy koleje pořádané při příležitosti 90. výročí pojmenování budovy současné 
studentské koleje na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. 

 

 Štěpánka Běhalová 

 

J. J. Švec v roce 1917 



 
 

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 listopadu 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. 

 

Muzeum Jindřichohradecka pořádá DUŠIČKOVOU NOČNÍ PROHLÍDKU KOSTELA 
SV. JANA KŘTITELE v pátek 6. listopadu od 20.00 hodin. Provází archeolog muzea Mgr. 
Vladislav Burian. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji na pokladně muzea ve Štítného 
ulici od 15. října. Vstupné 80 Kč. Počet návštěvníků ve skupině omezen. 

 

Jindřichohradecké muzeum pořádá  ve čtvrtek 12. listopadu od 16.00 hodin ve výstavní 
síni "V jezuitském semináři" na Balbínově náměstí vernisáž výstavy obrazů NEJHRA-
DEČTĚJŠÍ Z MALÍ ŘŮ - Jiří Kaucký (1880-1935).  Výstava potrvá do 6. ledna 2016.  

 

  Vánoční výstava v kostele sv. Jana Křtitele představí tvorbu dalšího řezbáře. Vernisáž 
výstavy BETLÉMY OLD ŘICHA RY ČLA se bude konat ve čtvrtek 19. listopadu od 
16.00 hodin a vystoupí na ní varhaník Štěpán Štrupl. Výstava potrvá do 30. prosince 2015. 
 

 Setkání spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce se uskuteční v pondělí 9. listopadu 
od 19.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Vzpomínkový večer bude 
věnován DVOJÍMU VÝROČÍ HERCE ZDEŇKA KRYZÁNKA (1920-1975). Vstup 
volný nejen pro členy spolku. 
 

 V pátek 27. listopadu od 18.00 hodin se koná setkání Klubu historie letectví. Na 
programu je přednáška  Mgr. Vladislava Buriana a Radka Nováka o letošní zahraniční 
dokumentační expedici s názvem EXPEDICE MONTE CASSINO 2015, konferenční sál 
muzea ve Štítného ulici. Vstup zdarma. 
 

Do 8. listopadu 2015 jsou přístupné výstavy: v křížové chodbě minoritského kláštera ve 
Štítného ulici je výstava VZEŠLA Z HLÍNY, která představuje 130 let keramické školy  
v Bechyni, a ve výstavní síni "V jezuitském semináři" na Balbínově náměstí je to výstava 22 + 6 
NEJ představující naposledy staré tisky a rukopisy, které byly po restaurování digitalizovány. 
 

  Do 30. prosince 2015 můžete navštívit výstavu JAPONSKÉ HRAČKY, zapůjčenou  
z Národního muzea -  Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur ve 
výstavním sále "Ve Svatojánské" a v konferenčním sále výstavu ČS. VOJÁCI NA 
BOJIŠTÍCH II. SV ĚTOVÉ VÁLKY  o působení našich vojáků v II. zahraničním odboji  
a výstavku 130 LET JINDŘICHOHRADECKÉHO  SOKOLA . 
 

 


