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Stavební práce v muzeu v roce 2011 
 

V uplynulém roce stavební činnost probíhala přede-
vším v objektu bývalého jezuitského semináře a na 
městské věži při kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde 
stavebníkem bylo Město Jindřichův Hradec. Na 
ostatních muzejních objektech bylo muzeem provedeno 
minimum stavebních oprav. Z běžné stavební údržby se 
vymyká pouze obnova vnitřních omítek severního 
křídla křížové chodby v bývalém minoritském klášteře. 
V interiéru tohoto křídla jsou hodnotné gotické nástěn-
né malby, které začaly být poškozovány vzlínající 
vlhkostí prostupující degradovanými sanačními 
omítkami. Staré omítky byly proto kompletně otlučeny 
a provedeny nové, čistě vápenné omítky. Práce proved-
la firma PS Moučka z Mostů.  

V bývalém jezuitském semináři provedlo Město 
Jindřichův Hradec mimo rámec projektu Integrovaného 
operačního progra-
mu ministerstva kul-

tury  ČR významné opravy obvodového pláště objektu. 
Na své vlastní náklady město obnovilo všechny dvorní 
fasády a položilo novou střechu na východním křídle. 
Z venkovních fasád obnovilo fasády na východním  
a severním průčelí, kde rovněž položilo novou prejzo-
vou krytinu na patrových římsách. Oprava říms byla 
přitom mimořádně urgentní záležitostí, neboť z nich 
začaly padat prejzové tašky na přilehlý chodník. Celé 
muzeum tak získalo nový „kabát“ , který vhodně 
koresponduje s obnoveným interiérem a s novými 
expozicemi. Město navíc opravilo i chodník kolem 
semináře. Na městské věži provedlo město kompletní 
obnovu venkovních fasád. 

Městu Jindřichův Hradec patří poděkování za 
vzornou stavební péči o objekty, v nichž muzeum 
působí. 

Stavení činnost v muzeu v dalších letech bude pokračovat především v objektech 
areálu  kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera, neboť  se začne s opravou částí 
opravených již před dvaceti lety.  

Jaroslav Pikal 

Projekt Domov 
 

 „Domov / Heimat“  je název mezinárodního projektu, který v letošním školním roce 
realizuje Gymnázium V. Nováka v J. Hradci společně s gymnáziem z rakouského Zwettlu 
ve spolupráci s Muzeem  Jindřichohradecka. Cílem je zdokumentovat historii zaniklé 
vesnice Nové Mlýny na Novobystřicku (dnešní Peršlák) s důrazem na události 20. století.  

V úvodní fázi projektu studenti navštívili Státní okresní archiv v J. Hradci, kde se zajíma-
li o dostupné archivní prameny a odbornou literaturu. V rámci výuky dějepisu se zúčastnili 
odborné přednášky „Vývoj česko-rakouského pohraničí po roce 1945“ , kterou pro ně 

připravil PhDr. Jiří Petráš z Jihočeského mu-
zea v Českých Budějovicích. V rámci pro-
jektového dne  27. září 2011 se čeští a ra-
kouští studenti vypravili přímo do míst 
zaniklé vesnice. Zde pracovali ve skupinách 
podle svého zájmu. „Archeologové“  se pod 
vedením archeologa Muzea Jindřichohradec-
ka Mgr. Vladislava  Buriana snažili najít 
pozůstatky Nových Mlýnů, další skupina 
prováděla biologický průzkum vesnice, 
výtvarníci měli za úkol zachytit atmosféru 
zkoumané lokality a důležitým úkolem bylo 
také dokumentovat vzpomínky pamětníků. 

Účastníci projektového dne měli jedinečnou možnost setkat se zde s p. Adolfem Geistem, 
který se v Nových Mlýnech v roce 1923 narodil a nyní žije v rakouském Haugschlagu.  
V současné době probíhá zpracování všech získaných informací a materiálů. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského programu pro regionální rozvoj.  

Veřejnost bude mít možnost se s výsledky práce studentů seznámit na veřejné pre-
zentaci a vernisáži výstavy, která se uskuteční ve spolupráci s muzeem dne 12. ledna 
2012 v 17 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Všechny srdečně zveme!  

  

Jana Burianová 

 
Chystá se nové číslo Vlastivědného sborníku  

Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 
 

Letošní sborník bude opět trochu obsáhlejší – počet jeho stran překročí číslo 200. 
Čeká na vás zajímavé čtení z historie hradu Landštejna, kterému se věnují hned dva 
příspěvky - jeden od dr. Luďka Jiráska a druhý od dr. Pavla Břicháčka z plzeňského 
muzea. Obrázek Landštejna bude zdobit i titulní stranu sborníku. Tradičně přispívají do 
sborníku pracovníci archivů, kteří pokračují v publikování článků dokumentujících 
jejich výzkumy; letos to budou články o starých ceších jindřichohradeckých a slavonic-
kých v případě dr. Chládkové, ale i příspěvek o církevních tajemnících v 50. letech  
mgr. Nové. Těšit se můžete na pokračování Kroniky Václava Hucka dr. Jiřiny Psíkové.  
Dr. Fürbach se letos věnoval návštěvě prezidenta Beneše v J. Hradci a dr. Štěpánka 
Běhalová připravila článek k výročí 140 založení týdeníku Ohlas od Nežárky.   
Mgr. Burian zmapoval ve svém článku letošní nalezení sestřeleného letounu z 2. sv. vál-
ky a dr. Libor Svoboda zveřejní zajímavosti ze svého bádání v totalitních dějinách 
týkajících se anonymních dopisů odesílaných v 60. letech z našeho okresu.  

Sborník bude k dostání od poloviny února v pracovnách muzea ve Štítného ulici  
a od dubna i na pokladně jezuitského semináře na Balbínově náměstí. 

red. 



Zajímavosti z nových expozic 
 

V letošním roce připravili odborní pracovníci Muzea Jindřichohradecka pro čtenáře 
zpravodaje NOVUM seriál o nejzajímavějších exponátech, které budou od dubna 2012 
vystaveny v muzeu. V nové expozici Město pánů z Hradce to je: 
 

Jindřichohradecký zlomek Alexandreidy 
 

Na konci 13. století patřili páni z Hradce, vedle Rožmberků nejvýznamnější větev 
jihočeských Vítkovců, k nejmocnějším šlechtickým rodům v Čechách, konkurujícím 
svou hospodářskou a politickou silou samotným Přemyslovcům. Jindřichohradečtí 
Vítkovci se ale královskému dvoru snažili vyrovnat i po stránce kulturní. V jednom ze 
soudobých německých literárních pramenů je zmiňována nejen pohostinná atmosféra 
jindřichohradeckého dvora, ale také jeho vyspělá kulturní úroveň, reprezentovaná 
architekturou a výtvarným uměním i pěstováním hudby a literatury. 

Nejvýznamnější literární památkou 
spojenou s Jindřichovým Hradcem je be-
zesporu Alexandreida, jedno z prvořa-
dých děl evropské středověké literatury. 
Podle latinské předlohy se v Čechách 
rozšířila především německá podoba díla 
od Ulricha von Etzenbach, působícího 
jako dvorní básník na pražském králov-
ském dvoře. Protože páni z Hradce tam 
zastávali významné funkce, není divu, že 
se středověký bestseller o Alexandrovi, 
prezentovaném ovšem v rytířském hávu, 
brzy dostal i do Jindřichova Hradce. A co 
více, na počátku 14. století zde vznikla  
i samostatná adaptace Etzenbachova díla, 
kterou německy sepsal jakýsi Friedrich. 
Od své předlohy se liší krácením a změ-
nami některých pasáží, ale především 
obsahuje zmínky o osobě, jíž byla nová 
redakce věnována, Oldřichovi z Hradce. 
Na jeho dvoře však existovala také Alexan-
dreida napsaná v jazyce českém, dílo 
neznámého autora z přelomu 13. a 14. 
století. Celkem se dochovalo devět 

rukopisných zlomků této staročeské literární památky, čtyři z nich pocházejí z jižních 
Čech. Nejstarší byla nalezena v jedné staré knize z Jindřichova Hradce, v níž byly 
proužky ze vzácného pergamenového rukopisy použity k vazbě. Z těchto proužků se 
podařilo P. J. Šafaříkovi sestavit dva celé a jeden neúplný list. Na dvoře pánů z Hradce 
se tedy o hrdinských činech „ rytíře“  Alexandra mohlo přednášet, což byl tehdejší 
způsob přijímání literatury, neboť jen málokdo byl schopen číst, podle momentální 
potřeby buď německy, nebo česky. Na šesti stranách Jindřichohradeckého zlomku 
Alexandreidy jsou zapsány 492 verše, z nichž část si mohou prohlédnout návštěvníci 
nové expozice Město pánů z Hradce, kde je vystavena maketa této vzácné památky, 
jejíž originál je uložen v Knihovně Národního muzea v Praze.  
 

František Fürbach 

Z p r á v y : 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka – expozice v jezuitském semináři  jsou v měsíci 
lednu otevřeny denně od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. POUZE DO  
6. LEDNA 2012. OD 7. LEDNA DO 31. BŘEZNA 2012 JE MUZEUM 
VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ 
Městská vyhlídková věž je pro veřejnost uzavřena. Výstavní prostory v minorits-
kém klášteře jsou pro veřejnost uzavřeny. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost 
uzavřen. 
 

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

*** 
 

Česká katolická charita a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na 
TŘÍKRÁLOVÝ benefi ční KONCERT hudebního seskupení X-TET, který se koná 
v sobotu 7. ledna 2012 od 17 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském 
klášteře u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.  
 

*** 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a muzeum zvou srdečně všechny členy  
i další zájemce na tradiční lednovou BESEDU S PŘEDSTAVITELI M ĚSTA nazva-
nou JINDŘICHŮV HRADEC V SOUČASNOSTI. Beseda se starostou Města  
J. Hradce panem Ing. Stanislavem Mrvkou se bude konat v pondělí 9. ledna 2012  
od 19 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. 
 

*** 
    

MMMMuzeum Vás zve na výstavu fotografií do nové výstavní síně v jezuitském semináři na 
Balbínovo náměstí nazvanou OTAKAR GAWLIK – 50 LET S FOTOAPARÁTEM . 
Výstava potrvá do 6. ledna  2012. 
 

*** 
 

MUZEUM JIND ŘICHOHRADECKA P ŘEJE VŠEM  
SVÝM PŘÍZNIVC ŮM ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2012 
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