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Jihočeské betlémy opět v Itálii

Závěr roku 2009 se stal pro Muzeum Jindřichohradecka na výstavním poli velmi
úspěšným, neboť o jeho sbírkové betlémy byl projeven zájem nejenom doma, ale také
v zahraničí. Vedle mnoha zápůjček do muzeí ve Stra-
konicích, Roztokách u Prahy, Vlašimi a Písku se podařilo
i v letošním roce uskutečnit výstavu betlémů v Itálii.
Důvodem opakované účasti na celoevropské výstavě betlémů
v jihoitalském Giffoni Valle Piana, byl velký úspěch
jihočeských betlémů u italských návštěvníků výstavy
v loňském roce.

Historické a současné betlémy Muzea Jindřichohradecka
tak budou až do konce ledna prezentovány na XIV. ročníku
velké výstavy betlémů v klášteře sv. Františka v Giffoni
Valle Piana. Výstava, nad níž přebírá každoročně záštitu
papež Benedikt XVI., se uskutečnila také letos ve spolupráci
s Českým centrem v Římě a byla zahájena 28. listopadu
2009. Na slavnostní vernisáži, které se za muzeum zúčastnila
kurátorka české části výstavy Mgr. Alexandra Zvonařová, promluvil nejenom český
velvyslanec ve Vatikánu dr. Pavel Vošalík, ale také další významné osobnosti
jihoitalského církevního, politického a společenského života. Ve výstavních prostorách

jsou prezentována vedle vzácných
jihočeských historických jesliček také
díla známých jihočeských a českých
betlemářů. Mezi více jak šedesátkou
exponátů nechybí díla Marie
Flaškové, Jany Pulcové, Romana
Galeka, Jany Půlpytlové, Věry Maza-
né, Jana Rody, Ludmily Dominové,
Jarmily Haldové, Jaroslava Frencla,
Vladimíra Müllera, Zdeňka Bartáka
a řady dalších.. Prezentovány jsou
nejenom jesličky z tradičních materiálů
jako je dřevo, hlína a papír, ale také

exponáty ze skla, šustí, kůže, paličkované krajky, rybích šupin, vlny a drátu.
Je jistě potěšující, že jesličky jsou stále oblíbené nejenom v českých zemích, ale také po

celé Evropě a zároveň, že se českým betlémům podařilo nadchnout samotnou Itálii, která je
pokládána za kolébku betlémářství ve světě.

Alexandra Zvonařová

Petr Jelínek (zleva), Markéta Šálová
a Vladislav Burian ml. během výzkumu

 v Kamenici nad Lipou. (Foto: V. Burian)

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Čsl. armády
v Kamenici nad Lipou (srpen - září 2009)

      Nejstarší historie Kamenice nad Lipou spadá do I. poloviny 13. století, kdy bylo
založeno město a posléze hrad. Ten se nachází na dohled od míst, kde byl v srpnu a září
2009 proveden Muzeem Jindřichohradecka předstihový záchranný výzkum na náměstí
Čsl. armády. Výzkum byl součástí rozsáhlé investiční stavby obsahující výměnu
kanalizace a vybudování plynových přípojek k domům.
    Archeologové zdokumentovali horizontální stratigrafie terénu v celkové délce 200 m
výkopů. Právě díky nim částečně poodkryli tajemství staré středověké „štětované“  cesty
přes náměstí, která vedla ve směru mezi současnými ul. Vackova a Masarykova. Byla
tvořena kamennými valouny a lomovým kamenem. Pravděpodobně v závěru 15. století
na ni byla nasypána místy až 30 cm silná vrstva z hlíny a dobové stavební suti se
zlomky cihel a střešní krytiny tzv. prejzů, čímž vznikl prudký spád náměstí důležitý pro
odtékání vody. V závěru srpna byla před domem čp. 56 vedena plošná sonda
o rozměru 3 x 3,6 m. Cílem bylo odkrýt část původního štětování a tím zároveň
dokreslit rozsáhlejší podobu zádlažby původní cesty. Dalším zajímavým objevem bylo

zachycení torza do terénu zahlou-
beného příkopu o šířce 60 cm
a hloubce 30 cm. Lze předpo-
kládat, že se jednalo o kanálek na
odvod nejspíše dešťové vody z plo-
chy náměstí do nějaké nedaleké
vodoteče či do větší zásobní jímky.
Díky nálezům keramiky můžeme
zahloubený objekt datovat jako
funkční ve II. polovině 15. století.
Zanikl zasypáním nejspíše na
přelomu 15. a 16. století. Z povr-
chu středověké dlažby a povrchu

zásypu kanálku pochází dvě drobné
středověké mince. Podle prvotních
analýz obě pochází z 15. a 16. sto-
letí. Dataci lokality dále dokládají

fragmenty středověké užitkové keramiky pocházející z hrnců a hrnků, džbánů, pokli-
ček, dále zlomky technické keramiky a střešních prejzů z cihloviny. Zajímavé jsou také
drobné hrudky hlíny s otisky drobných větví, tzv. mazanice, pocházející přinejmenší ze
14. století. K atraktivním nálezům mimo mincí patří drobné zlomky z několika typů
komorových kachlů z poloviny až závěru 15. století. Jedná se o motivy světské,
architektury a náboženské. Především drobné torzo slepené z pěti kusů, zachycující část
pláště, pramínek vlasů a lidskou ruku, představující motiv korunovace Panny Marie,
přispělo k bližší dataci daného úseku zkoumané části náměstí.
     Kamenice nad Lipou se díky pozitivnímu přístupu vedení města k historii zařadilo
k nemnoha lokalitám v České republice, kde i přes novodobou zástavbu máte možnost
na vlastní oči spatřit stovky let v zemi uchované dobové artefakty! Jedná se o vyzved-
nutí části původní „štětované“  zádlažby, která byla přiznaná v dlažbě nové. Tu tak
můžete spatřit na vlastní oči na kamenickém náměstí Čsl. armády.

Vladislav Burian



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXXV.  Rokokový oltář rodiny Třebických

Ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka se nachází vyřezávaný závěsný oltář, který
nechala zhotovit významná jindřichohradecká soukenická rodina Třebických.

Oltář je datován mezi léty 1750 – 1770, jedná se tedy o pozdně barokní až rokokové
dílo vysoké umělecké kvality. Kompletní oltář obsahuje závěsnou desku s výjevem
z Kalvárie, zobrazující ukřižovaného Krista
spolu s Pannou Marií a Janem Evangelistou. Po
bocích Ukřižovaného se vznášejí andělé. Všech-
ny figury jsou snímatelné, včetně zdobných
podstavců. Deska je ohraničena rámem s rostlin-
nými rozvilinami. Odnímatelné, dynamicky
pojaté, dřevěné postavy z výjevu, u kterých se
zachovala bílá polychromie zdobená zlacenými
prvky, se oproti původnímu vzhledu příliš neliší.
Naopak dřevěná deska byla při celkem šetrném
„restaurování“  někdy v polovině 19. století pře-
třena azurově modrou barvou .

V průběhu letošního roku prošel oltář nároč-
ným restaurováním, na které muzeum získalo
grant Ministerstva kultury. Restaurátorský zásah
provedl akademický sochař Jaroslav Fuka.
Během prací došlo, díky rentgenovým snímkům,
jež nafotografovala laboratoř pražské Akademie
výtvarných umění, k odhalení zajímavé podmal-
by na hlavní desce oltáře. Po sejmutí modré
plošné přemalby z poloviny 19. století se objevil výjev, o kterém se do té doby
nevědělo. Zobrazená scéna dodává celému oltáři na dramatičnosti. Přesně popisuje děj,
ve kterém ukřižovaný Kristus umírá. Temná bouřková mračna spolu s otevřenou
oponou a chvějící se zemí jsou popsána v Evangeliu podle Matouše:

„…V poledne se po celé Zemi setmělo až do tří hodin. (Ev Mat 27-45 )
…Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: Bože můj, Bože můj, proč si mne opustil?
(Ev Mat 27-46 )
…Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil ducha. (Ev Mat 27-50 )
…V tom se chrámová opona roztrhla vedví od zhora až dolů, země se třásla a skály
pukaly…(Ev Mat 27-51)

Zobrazovaná scéna má na desce podobu stínované sytě červené opony, která je navíc
lemována zlatými třásněmi. Mračna jsou malována velmi rychlými tahy štětcem na
tmavém základu. Atmosféra bouře je podtržena bílými linkami umocňujícími dojem
prostorovosti. V dolní části se nachází tmavě modrý pruh, který symbolizuje třesoucí se
zemi.

Celek je tedy kombinací dramatické malby na desce s bíle polychromovanými
postavami se zlacenými prvky uzavřenými stejně zdobeným rámem. Dílo se podařilo
díky restaurátorskému zásahu značně zhodnotit. Obnovený a restaurovaný oltář obohatí
v příští sezóně stálou expozici jindřichohradeckého církevního umění.

Jakub Valášek

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v prosinci otevřeno denně mimo pondělí,
od 14. 12. denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 24. a 31. prosince
otevřeno pouze dopoledne.

Výstavní prostory v budově minoritského kláštera jsou otevřeny denně mimo
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Otevřeno pouze do 30. pro-
since 2009, 24. prosince zavřeno.

Kostel sv. Jana Křtitele a městská vyhlídková věž jsou pro veřejnost uzavřeny.

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

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na koncert dětských pěveckých sborů
I. a VI. ZŠ nazvaný  CHVÁLA ZP ĚVU , který se koná ve čtvrtek 10. prosince 2009
od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné.

K lub historie letectví a muzeum Vás zvou na přednášku mgr. Vladislava Buriana
nazvanou TO NEJLEPŠÍ Z ČINNOSTI KHL V ROCE 2009 , která se koná v pátek
11.  prosince 2009 od 18 hodin v konferenčním sále a bude doplněna promítáním.

Muzeum a občanské sdružení Roska Jindřichův Hradec Vás srdečně zvou na
ADVENTNÍ KONCERT PRO T ĚLESNĚ POSTIŽENÉ OBČANY pořádaný
v sobotu 12. prosince 2009 od 15 hodin v konferenčním sále.  Vstupné dobrovolné.

Spolek Přátelé starého J. Hradce a muzeum Vás zvou na přednášku PaedDr. Fran-
tiška Fürbacha nazvanou EDUARD LEDERER A JINDŘICHŮV HRADEC , která
se koná v pondělí 14. prosince 2009 od 19 hodin v konferenčním sále.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na  VÁNOČNÍ KONCERT
PS SMETANA, který se koná v úterý  15.  prosince 2009 od  18.00 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné.

Muzeum Vás srdečně zve na  ADVENTNÍ KONCERT SOUBORU X-TET , který
se koná v sobotu  19.  prosince 2009 od  18.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny
Marie v bývalém minoritském klášteře při kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné 50 Kč.

Muzeum Vás zve na výstavu EVROPSKÉ VÁNOCE do kaple sv. Víta a na vý-
stavu JIHOČESKÝ LIDOVÝ TEXTIL  do výstavní síně „13“  v budově muzea na
Balbínově náměstí. Obě výstavy potrvají do 6. ledna 2010.

Ve výstavním sále objektu minoritského kláštera je výstava SVĚT PANENEK,
v konferenčním sále jsou výstavy EDUARD LEDERER A JINDŘICHŮV
HRADEC  a malá archeologická výstavka JAK JSME DĚLALI DÍRU DO SV ĚTA.
Tyto výstavy potrvají do 30. prosince 2009.
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