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Stavební práce v muzeu v roce 2010 

 
Uplynulý rok byl z hlediska stavebních prací v muzeu 

poměrně atypický. Po mnoha letech muzeum nerealizovalo 
na svých objektech samo žádnou větší stavbu. Kromě 
běžné stavební údržby to byla pouze stavba odvětrávacího 
kanálu po vnější straně obvodové zdi bývalé špitální 
márnice v minoritském klášteře. Dosavadní opatření 
k odstranění značné vlhkosti v prostorách márnice, ve 
kterých nyní sídlí muzejní konzervátor, byla neúspěšná  
a bylo nutno situací řešit radikálním způsobem. Stavbu 
provedla firma PS Moučka z Mostů. Kromě toho 
restaurátor p. Tomáš Švéda z Malíkova nad Nežárkou 
provedl menší restaurátorské práce na malbách v severním 
křídle křížové chodby minoritského kláštera.  

Rozsáhlé stavební práce však provedlo Město Jin-
dřichův Hradec v jezuitském semináři. V rámci Integro-
vaného operačního programu ministerstva kultury zde 
Město v letech 2010 až 2011 proinvestuje celkem 37 miliónů Kč. V uplynulém roce 

byly v přízemí stavebně opraveny 
vyjma stávající pokladny, WC a vý-
stavní síně 13 všechny prostory včetně 
kaple sv. Víta. Byly zde provedeny 
nové podlahy včetně podlahového 
vytápění, omítky, truhlářské výrobky  
a veškeré instalační rozvody. Přízemí 
semináře tak bylo připraveno pro vy-
budování nových expozic v roce 2011. 
V půdních prostorách byly vybudovány 
dvě nové plynové kotelny a nové de-
pozitáře v jižním křídle. Zároveň byl 
objekt semináře připojen k plynovému 
řádu. 

Stavení činnost však po dokončení výše popsaného projektu bude pokračovat. Pře-
devším v areálu kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera se začne s opravou 
částí opravených již před deseti a více lety. 

                                                                                Jaroslav Pikal 

 

 
 
 

 
 

Knihu jako hlavní host ve-
čera pokřtil (vlevo)  válečný 
stíhací pilot generál letectva 
Miroslav Štandera z Plzně 
/Foto: Michael Šafránek, 

archiv KHL/ 

Křest knihy „ZA HROBY SE LVY“  
      
     V pátek 26. listopadu 2010 byla v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka 
slavnostně pokřtěna kniha Klubu historie letectví (dále KHL) v Jindřichově Hradci 
nazvaná: „ZA HROBY SE LVY“ s podtextem Po stopách osudů čs. válečných letců 
padlých v letech 1939-1945; I.díl - z Jindřichova Hradce po kontinentální Evropě. Jde  
o práci Vladimíra Vondrky, Vladislava Buriana a Aleše Hazuky, kteří v publikaci 
představují mnohaletou badatelskou, archivní i terénní práci KHL na území řady států 
Evropy. 
     Kniha o 296 stranách shrnuje poznatky ze šesti zahraničních expedic jindřichohra-
deckého klubu po Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku, Německu, Maďarsku a Sloven-
sku. Texty mají pět hlavních části. Po úvodu a stručném souhrnu 20 let činnosti KHL 
navazuje kapitola zhruba 110 stran archivních dokumentů s příběhy mapujícími osudy  
a hroby čs. válečných letců v jednotlivých výše uvedených státech /autor V. Vondrka/. 
Na následujících 102 stranách najdete příběhy klubu ze zahraničních expedic, včetně 
textů o jednotlivých letcích a navštívených vojenských lokalitách z I. a II. světové 

války, např. Verdun, Arras, Piava či Bastogne, Dunker-
que, La Targette, invazní pláže v Normandii, Arnhem, ale 
také KT Osvětim, KT Majdanek, Hitlerovo vlčí doupě u 
Mazurských jezer a mnoho dalších /V. Burian/. V další 
části najdete upravené texty dvou úspěšných reportáží 
KHL natočených redaktorem Alešem Hazukou pro 
Objektiv České televize. První z nich se jmenuje "Za 
hroby se lvy", druhá pak "Setkání v nebi" o čs. pilotce 
Julince Liškové, snoubence Václava Jíchy, žijící do svého 
úmrtí 23. ledna 2010 v belgickém Bruselu /A. Hazuka/. V 
závěru publikace je 35 stran fotografických příloh z let 
1939 - 1945 /z osobního archivu a archivů řady čs. 
válečných letců sestavil V. Burian/. V celobarevné 
publikaci na křídovém papíru a s pevnou vazbou najdete 
více než tři sta fotografií z let 1922 – 2004, především 
z období II. světové války, a to převážně s leteckou 
tématikou.  
     Věříme, že Vám publikace přinese řadu nových 
poznatků z historie našich válečných letců i evropských 
válečných lokalit, včetně pomyslné třešničky na dortu, 

barevných fotografií a informací z dokumentace britského hřbitova v Solymaru u Bu-
dapešti. Zde se nachází ostatky historií téměř zapomenutého čs. letce 104. britské 
bombardovací perutě Jindřicha O. Zieglera (H. O. Zetland) a jeho dalších čtyř bojových 
druhů z Wellingtonu Mk.X. Knihu zakoupíte v prodejnách knih v J. Hradci, monografii 
distribuuje také Muzeum Jindřichohradecka, a to za cenu 497, - Kč. 
     Na listopad roku 2011 je připravován II. díl "ZA HROBY SE LVY“, tentokrát  
s podtextem „Z Jindřichova Hradce po britských ostrovech“  (Anglie, Wales, Skotsko  
a Orknejské ostrovy). Právě prodejem prvého dílu knihy chce Klub získat podstatnou 
část finančního obnosu na vydání dílu II., jinak publikace zůstane v rukopisu v šuplíku, 
autoři si myslí, že by to byla škoda.  

     Vladislav Burian 



Nové expozice muzea 
 

Díl I. Úvod 
 

Město Jindřichův Hradec v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva 
kultury ČR získalo 152 miliónů Kč na projekt rekonstrukce jezuitské koleje, jezuitské-
ho semináře a tzv. nového pivovaru u zámku. Z toho plných 37 miliónů Kč připadne na 
rekonstrukci jezuitského semináře. V roce 2011 se kromě stavebních prací za tyto 
peníze vybudují některé nové  expozice. V Novu Vám postupně všechny tyto expozice 
představí jejich odborní kurátoři. V tomto lednovém čísle Nova představím veřejnosti 
celkovou představu muzea o nových expozicích. 

V uplynulých letech byla z jezuitského semináře do minoritského kláštera přesunuta 
všechna pracoviště a většina depozitářů. V semináři tak zůstanou pouze depozitáře 
v půdních prostorách a jinak prakticky celý objekt bude sloužit veřejnosti, neboť v něm 
budou kromě nutného zázemí pro obsluhu návštěvnického provozu pouze stálé expozi-
ce a jedna výstavní síň pro pořádání krátkodobých výstav. 

Při představování nových projdeme postupně seminář po jednotlivých podlažích  
a křídlech. 

V přízemí to bude ve východním křídle, tedy v kapli sv. Víta, expozice věnovaná 
gotickým plastikám z Jindřichohradecka, v jižním křídle expozice Landfrasova tiskárna 
v Jindřichově Hradci, v západním křídle expozice Ostrostřelecké terče a zbraně a expo-
zice Letecká bitva nad Jindřichohradeckém v r. 1944 a v severním křídle pak nová 
výstavní síň. 

V patře v jižním křídle bude expozice věnovaná nejstarším dějinám Jindřichohra-
decka, v západním křídle expozice Šicí stroje LADA a dobová móda a v severním 
křídle expozice Život a dílo Vladimíra Holuba a expozice Jihočeské betlémy. 

Ze stávajících expozic po celkové rekonstrukci semináře zůstane v nezměněné po-
době pouze Síň Emy Destinnové, expozice Měšťanská a lidová kultura poloviny  
19. století, Lékárna u Panny Marie Pomocné, expozice Jindřichohradecké cechy a ře-
mesla, Obrazová galérie a Krýzovy jesličky. 

Z nových expozic některé pouze nově zpracovávají témata, která již dnes jsou 
v muzejních expozicích představená. Ovšem v dosti zastaralé a neatraktivní podobě; 
nehledě k novým poznatkům a nově získaným sbírkovým předmětům. Ostatní však 
představují témata, která doposud v muzejních expozicích nebyla a která mnohdy 
představují jakýsi dluh muzea, neboť tam vzhledem k možnostem sbírky muzea a své 
závažnosti měla být dávno. Jedná se o expozice Letecká bitva nad Jindřichohradeckem 
v r. 1944, Nejstarší dějiny Jindřichohradecka, Šicí stroje LADA a dobová móda, Život  
a dílo Vladimíra Holuba a Jihočeské betlémy. 

Věřím, že nové expozice se budou návštěvníkům muzea líbit a že návštěva muzea 
bude ještě příjemnějším zážitkem než doposud, neboť poprvé od r. 1928, kdy muzeum 
přesídlilo do jezuitského semináře, budou všechny prostory určené veřejnosti tempero-
vány. 

Muzeum děkuje vedení Města Jindřichův Hradec za velkorysou podporu, která opět 
posouvá jindřichohradecké muzeum na vyšší úroveň. Rovněž děkuje pracovníkům 
městského úřadu za namáhavou práci spojenou s přípravou a realizací grantu. 

 
Jaroslav Pikal 

Z p r á v y : 
  
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v měsíci lednu otevřeno denně, pouze do   
6. ledna 2011, vždy od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.  
VVVVýstavní prostory v budově bývalého minoritského kláštera jsou pro veřejnost 

uzavřeny. Kostela sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. Městská vyhlídková 
věž je pro veřejnost uzavřena.  
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.  
 
VŠECHNY EXPOZICE MU ZEA JIND ŘICHOHRADECKA JSOU V OB-

DOBÍ OD 7. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2011 PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY!! !  
 

 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka srdečně 
zvou nejen členy spolku, ale i všechny ostatní zájemce na tradiční lednovou 
BESEDU S PŘEDSTAVITELI M ĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC , která se koná 
v pondělí 10. ledna 2011 od 19 hodin v konferenčním sálu muzea ve Štítného ulici  
a vstup je i pro nečleny spolku zdarma.  

 
KKKK lub historie letectví a muzeum Vás srdečně zvou na přednášku Mgr. Vladislava 

Buriana a Radka Nováka EXPEDICE BARI 2010 - představení výsledku zahraniční 
dokumentační cesty po bojištích II. sv. války na jihu Itálie, na Sicílii a Maltě. Součástí 
setkání bude vyhodnocení činnosti KHL za uplynulý rok. Koná se v pátek 28. ledna 
2011 od 18.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 
 NNNNa konci měsíce ledna vyjde již 22. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka, 

Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradecký vlastivědný sborník)“ . Zájem-
ci si ho budou moci od 15. února zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka 
v minoritském klášteře (Štítného ulice) a od 1. dubna  v pokladně muzea v jezuitském 
semináři (Balbínovo nám.). 

 
AAAAktuální informace o přednáškách, fotodokumentace z proběhlých akcí muzea, prů-

vodce po expozicích, seznam publikační činnosti včetně elektronické podoby muzejní-
ho měsíčníku Novum  najdete na internetových stránkách Muzea Jindřichohradecka na 
adrese:  http://www.mjh.cz . 
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