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Stavební práce v muzeu v roce 2012 
 

V roce 2012 poprvé po několika desetiletích neprobíhaly na žádném objektu muzea 
žádné větší stavební a restaurátorské práce. Všechny objekty, v nichž muzeum nyní 
působí, to jest jezuitský seminář s Nežáreckou bránou, městská věž při farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a areál minoritského kláštera s kostelem sv. Jana Křtitele, 
jsou v dobrém stavebně technickém stavu.  

Na místo velkých stavebních, zčásti investičních akcí nastupuje běžná stavební 
údržba. I když ani tato údržba není vzhledem k velikosti a památkovému charakteru 
všech muzejních objektů levnou záležitostí, je muzeum odhodláno ji řádně provádět, 
aby se náročně opravené objekty nemusely po několika málo letech znova zásadně 
opravovat; což není v českých vlastech právě řídký jev.  

V uplynulém roce muzeum provedlo několik menších stavebních prací. 
Podél východního průčelí špitální márnice v minoritském klášteře vybudovalo zem-

ní odvětrávací kanálek  Objekt márnice byl opraven již v první polovině 90. let minulé-
ho století, ale v obvodovém zdivu se na několika mí-
stech škodlivě projevuje vzlínající  zemní vlhkost. 
Realizované opatření má zajistit odvlhčení dotčené části 
obvodové zdi. Práce provedla firma PS Moučka 
z Mostů. Na západním křídle minoritského kláštera 
muzeum doplnilo zateplení půdních prostor. Práce 
provedli muzejní údržbáři. 

Na kostele sv. Jana Křtitele byly opraveny omítky na 
venkovním soklu. Práce se dotkly jižního a východního 
průčelí kostela. Práce provedla firma STAVCENT 
z Jindřichova Hradce. Na kostele sv. Jana Křtitele byly 
dále opraveny venkovní omítky sanktusové věže. 
Vzhledem k tomu, že věž se pohledově uplatňuje ve 
značné části města, je její oprava drobným příspěvkem 
muzea ke zkrášlení Jindřichova Hradce. Práce provedla 
firma Kefurt a Kefurt z Trutnova. 

Ke stavební obnově se snad dá připočítat i restaurování lavic z presbytáře kostela sv. 
Jana Křtitele, neboť jsou pevně spojeny s objektem kostela. Lavice jsou renezačního 
původu a tvoří významnou součást památkově cenného mobiliáře kostela. Pro zpřístup-
nění opraveného kostela veřejnosti v první polovině 90. let minulého století byly pouze 
provizorně konzervátorsky ošetřeny a instalovány. V loňském roce, kdy se muzeu 
uvolnily ruce, došlo k jejich řádnému restaurování. Restaurátorské práce provedli 
pánové Jaroslav Krejčí z Vlkonic u Vacova  a Václav Vacek z Droužetic u Strakonic. 

Pracovníci muzea doufají, že se všem návštěvníkům opravené prostory líbí a že se 
v nich cítí dobře. 

Jaroslav Pikal 
 

Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka  
a Třeboňska číslo 24 se již připravuje 

 
V současnosti je již v tisku nové číslo muzejního sborníku, který začal vycházet jednou 

ročně již v roce 1989. Z útlého sborníčku s původním názvem Jindřichohradecký vlasti-
vědný sborník se stává v poslední době již reprezentativně obsáhlé i odborně fundované 
periodikum, které je pravidelně uváděno do prodeje po Valné hromadě spolku Přátelé 
starého Jindřichova Hradce vždy druhé pondělí v měsíci únoru. 

V letošním čísle se čtenáři dočkají mnoha zajímavých článků. Mezi hlavními odbor-
nými články je zařazen příspěvek PhDr. Michaely 
Körnerové Chládkové o soukenících na Jindři-
chohradecku, který je již třetím v pořadí, týkají-
cím se jindřichohradeckých cechů. Navazuje na 
články o cechu řezníků a sladovníků v čísle 22 
z roku 2010 a po článku o cechu pekařů, mlynářů 
a perníkářů z loňského čísla sborníku. Dále je 
zařazen příspěvek paní Stanislavy Novákové  
o dělení slavatovského majetku, který má podtitul 
„N ěkolik poznámek k rozdělení majetku po 
smrti posledního vladaře z rodu Slavatů v roce 
1691“  a odborný  článek PhDr. Pavla Matlase, 
Ph.D. z Oblastního archivu v Třeboni o zeměděl-

ství na Třeboňsku v 19. století a jeho změnách v důsledku zrušení poddanství. Příspěvek 
Mgr. Vladislava Buriana pojednává o plánovaných letech ing. Kašpara v J. Hradci, jehož 
sté výročí si letos připomínáme. Mgr. Burian čerpal mimo jiné i z digitalizovaných Ohlasů 
od Nežárky, které jsou on-line přístupné v knihovně muzea. Článek o odbojáři Ferry 
Peltánovi  - „čtvrtém ze Tří králů“  napsal Karel Ludvík. Vzhledem ke čtyřicetiletému 
výročí od úmrtí byl PaedDr. Františkem Fürbachem zpracován i příspěvek o Marii 
Martínkové – dlouholeté společnici Emy Destinnové a posledním hlavním článkem bude 
příspěvek PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D. o štábním kapitánu a sběrateli Ludvíku 
Albrechtovi, který daroval muzeu cennou kolekci svatých obrázků, jejichž reprezentativní 
výbět byl vystaven na úspěšné výstavě našeho muzea nazvané Obrázky z pouti. 

Mezi materiály byl zařazen příspěvek PhDr. Zdenky Kociánové o dvojici dokumentů 
z roku 1417 k historii třeboňských mlýnů na landštejnské stoce, příspěvek Daniela Kováře  
o počátcích dolování stříbra na panství Krajířů z Krajku, dále je zde zařazeno již 7. pokračo-
vání opisů Huckovy kroniky PhDr. Jiřiny Psíkové. Etnografka muzea Mgr. Alexandra 
Zvonařová zpracovala soupis amuletů ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka a odborná 
knihovnice PhDr. Štěpánka Běhalová zase dvacet let muzejního měsíčníku Novum. Neméně 
zajímavý příspěvek poslal ak. mal. Jan Solpera, který se týká nápisů na nábytku lékárny  
U Panny Marie Pomocné, které je věnována jedna z expozic v jezuitském semináři. 

Mezi krátkými články a zprávami jsou zařazeny příspěvky o plánu města J. Hradce 
z roku 1773, dále dodatek ke knize Devětadvacátí v osmatřicátém J. Solpery a příspěvek  
o sbírce fotografií ve Státním okresním archivu J. Hradec. V letošním sborníku připomene-
me výročí K. F. Slavaty, H. Schwaigera a V. Holuba. Následují zprávy o projektu Gymnázia  
V. Nováka Heimat/Domov, dále zpráva o setkání letců v J. Hradci, zpráva o křtu knihy Za 
hroby se lvy a o mezinárodní konferenci o zemědělství, která proběhla v dubnu 2012 
v muzeu. Poslední v řadě je pravidelná zpráva o činnosti Spolku přátel Třeboně. 

Na konci sborníku je zařazeno několik recenzí na knihy, které vyšly poslední dobou. 
Doufáme, že letošní sborník potěší své pravidelné odběrtatele a zaujme svými tématy. 
 

red. 

 

 

Letadlo ing. Jana Kašpara 
 z článku Mgr. V. Buriana 



Krýzovy jesličky - kovárna 

Za jihočeskýmí tvůrci betlémů 
 

Rok 2013 přivítá v Muzeu Jindřichohradecka již počtvrté Mezinárodní soutěžní vý-
stavu tvůrců betlémů s názvem „Nožík Tomáše Krýzy“ . Od roku 1998 jsou tyto výstavy 
pořádány  v pravidelných pětiletých intervalech při příležitosti životních jubileí tvůrce 
betlémů Tomáše Krýzy (1838 – 1918). První ročník, který byl uspořádán u příležitosti 
„Roku Tomáše Krýzy“ , představil na 200 betlémů z nejrůznějších materiálů z domova  
i ze zahraničí. Druhý ročník, který se konal 
v roce 2003, se specializoval na dřevo a třetí 
ročník v roce 2008 byl zaměřený na betlémy 
vyrobené z materiálů kombinovaných.Výherci 
všech tří ročníků obdrželi symbolický zlatý, 
stříbrný a bronzový „Nožík Tomáše Krýzy“ , 
který byl replikou skutečného řezbářského 
nože mistra Krýzy.  

V průběhu patnácti let se díky pořádání 
soutěžních výstav podařilo do muzejní sbírky 
získat přes padesát betlémů současných 
tvůrců, především z jižních Čech. Sestavena tak byla nejenom ojedinělá kolekce, která 
představuje rozmanitost tvorby jihočeských betlémářů, ale také uspořádána galerie 
tvůrců betlémů. Prostřednictvím jasně stanovené sbírkotvorné činnosti byly do muzejní 
sbírky získány nejenom betlémy mnoha typů. Podařilo se získat betlémy velkoformáto-
vé i miniaturní a také vytvořené z nepřeberného množství materiálů. K největším patří 
například betlém Romana Galeka z Jindřichova Hradce, jehož výška dosahuje až dvou 
metrů, ale také minibetlémek z kukuřičného šustí instalovaný třeba do skořápky 
lískového nebo vlašského ořechu, jejichž autorkou je Jana Pulcová z Hluboké nad 
Vltavou. Fond betlémů je také materiálově různorodý. Vytvořená kolekce prezentuje 
betlémy vytvořené z různých druhů měkkých i tvrdých dřev, které je zpracováno 
řezbou nebo soustružením a opatřeno voskem nebo polychromií. Vedle dřeva patří 
k tradičním materiálům také papír a keramika. I tato kategorie je ve fondu zastoupena. 
Papírové betlémy jsou obvykle ručně malované, někdy vyrobené z oblíbených papíro-
vých vystřihovacích archů. Keramické betlémy jsou ve fondu zastoupeny nejčatěji, 
neboť práce s hlínou si získává stále více tvůrců. Keramické figurky jsou vyráběné 
většinou volně z ruky nebo ve formách a jejich povrch je ponechán ve své původní 
barevnosti nebo dozdoben barevnými glazurami. K méně tradičním patří betlémy 
z kůže, krajky, těsta, skla, šustí, slámy, drátu, rybích šupin, textilu a dalších materiálů, 
které se také staly součástí sbírky muzea. Většina sebraných betlémů je statická, pouze 
jeden dřevěný řezaný betlém Jaroslava Frencla z Volyně, je pohyblivý.  

Díky této systematické činnosti mohla vzniknout také nová expozice muzea Jiho-
české betlémy, která představuje vybrané historické i současné betlémy z jihočeského 
regionu. Další současné betlémy z muzejního fondu lze každoročně vídat na množství 
vánočních výstav u nás i v zahraničí.  

Do budoucna se počítá s pokračováním dokumentace betlémářství na jihu Čech, 
prostřednictvím něhož budou získávány další betlémy a objeveni zatím méně známí   
či začínající betlémáři, kteří budou důstojnými pokračovateli betlémářské tradice 
regionu, jíž svými unikátními jesličkami proslavil Tomáš Krýza. 

Seriál Nova pro rok 2013 připravil galerii současných tvůrců betlémů, která předsta-
ví v abecedním pořádku významné jihočeské tvůrce, jejichž betlémy jsou zastoupeny  
ve sbírce muzea a také betlémáře, kteří vytvořili unikátní betlémy určené pouze pro 
určitou lokalitu a jsou prakticky neprodejné, ale rozhodně stojí za zmínku. 

Alexandra Zvonařová 

Z p r á v y : 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka - expozice v jezuitském semináři  - OTEVŘENO 
POUZE DO 6. LEDNA 2013 od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská 
vyhlídková věž je pro veřejnost uzavřena. Výstavní prostory v minoritském 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. 
 

NOVÁ SEZÓNA V MUZEU ZA ČNE V SOBOTU 30. 3. 2013  
ZPŘÍSTUPNĚNÍM EXPOZIC V JEZUITSKÉM SEMINÁ ŘI. 
 

*** 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 14. ledna od 19.00 hodin 
své setkání se starostou Ing. Stanislavem Mrvkou a dalšími představiteli Města Jindři-
chův Hradec s názvem JINDŘICHŮV HRADEC V SOUČASNOSTI. Konferenční sál 
muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

 
*** 

 

KKKKlub historie letectví a Muzeum Jindřichohradecka srdečně zvou v pátek 25. ledna 2013 
od 18.00 hodin všechny zájemce na přednášku PER ARDUA AD ASTRA aneb Přes 
překážky ke hvězdám. Válečné motto na anglických náhrobcích, připomínající také 
osádku Wellingtonu „KX-B“  četaře Aloise Šišky z 311. perutě, která byla sestřelena  
28.  prosince 1941 nad Severním mořem. Ta prožila šest dnů a nocí v záchranném 
člunu na rozbouřeném moři, což motivovalo vojáky 222. výcvikové letky „generála 
Šišky“  z Náměště nad Oslavou k navržení, vytvoření a odhalení pomníku této osádce 
v holandském Pentenu. Jeho příběh vám představí stíhací pilot Mjr. Jaroslav 
Morochovič z Náměště. Konferenční sál muzea ve Štítného ulici, vstup volný. 

 
*** 

 

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve K PROHLÍDCE KRÝZOVÝCH JE-
SLIČEK. Poslední prohlídka je možná do neděle 6. ledna 2013 - NA TŘI KRÁLE.  

 
*** 

 

MMMMuzeum Jindřichohradecka zve všechny zájemce do výstavní síně „V jezuitském semi-
náři“  na výstavu ŘEMESLO A UMĚNÍ KRAJKY . Výstava potrvá do 6. ledna 2013.  

 
MUZEUM JIND ŘICHOHRADECKA 

PŘEJE VŠEM SVÝM PŘÍZNIVC ŮM A NÁVŠTĚVNÍK ŮM 
VŠE DOBRÉ  DO NOVÉHO ROKU 2013. 
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