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Stavební práce v muzeu 
 

V roce 2013 bylo těžiště stavebních prací v muzeu v průběžné stavební údržbě, ne-
boť všechny objekty, v nichž muzeum působí, to je jezuitský seminář s Nežáreckou 
bránou, městská věž při farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a areál minoritského 
kláštera a kostela sv. Jana Křtitele, jsou v dobrém stavebně technickém stavu a v prů-
běhu roku se nevyskytla žádná velká stavební havárie. Rozpočet muzea naštěstí tuto 
údržbu umožňuje a muzeum se tak může vyhnout problémům vyplývajících z její 
dlouhodobé absence. Jihočeský kraj, zřizovatel jindřichohradeckého muzea, na jehož 
příspěvku rozpočet muzea především stojí, tak vytváří dobré podmínky pro péči o svůj 
majetek. 

V uplynulém roce muzeum provedlo několik menších stavebních a restaurátors- 
kých prací. V jezuitském semináři muzeum provedlo několik drobných oprav klempíř-
ských prvků, které zajistil pan 
Alois Romanovský z Jindřicho-
va Hradce. V samém závěru 
roku bylo nutno opravit střechu 
Nežárecké brány poškozenou 
noční bouří. Střechu opravila 
firma Kefurt a Kefurt z Trut-
nova. Depozitář národopisu ve 
3. nadzemním podlaží semináře 
byl vybaven novým dřevěným 
nábytkem, který dodal pan Milan 
Kluzák z Jindřichova Hradce. 
Větším stavebníkem v semináři 
byl jeho vlastník, Město Jindřichův Hradec, které provedlo celkovou rekonstrukci vnitřního 
dvora. Rekonstrukci provedla firma Staviservis z Jindřichova Hradce. 

Firma Kefurt a Kefurt zasahovala i na kapli sv. Mikuláše v kostele sv. Jana Křtitele, 
kde letní bouře poničila střechu a utrhla okenice ve vížce. Firma Tina z Českých 
Budějovic provedla vysprávku omítek a celkovou výmalbu bývalé kapitulní síně, 
výmalbu špitální kaple Nanebevzetí Panny Marie a provedla nový nátěr venkovní 
fasády celého severního křídla kláštera, firma Duha – color z Nové Včelnice opatřila 
novým nátěrem všechna okna v přízemí západního křídla kláštera a realizovala výmal-
bu konferenčního sálu, pan Stanislav Sládek celkově opravil kovový plot mezi jižní lodí 
kostela sv. Jana Křtitele a kaplí sv. Mikuláše a pan Alois Romanovský opravil pletivové 
ochranné mříže oken jižní lodě kostela.  

Ke stavební obnově lze počítat i některé restaurátorské práce. Restaurátoři pan An-
tonín Zahálka a paní Hedvika Zahálková z Tábora restaurovali vitrajová okna v jižním 
průčelí hlavní lodi kostela a pan Jiří Štork z Prahy provedl revizi, drobné restaurátorské 

práce a celkové očištění hlavního a pobočního oltáře a kazatelny v kostele. Revizí byl 
zjištěn uspokojivý stav těchto hlavních součástí kostelního mobiliáře. 

Mimo stavební práce si muzeum nechalo vypracovat od firmy H.projekt Oto Něme-
ček projektovou dokumentaci na obnovu střešního pláště a krovu nad jižní lodí kostela  
sv. Jana Křtitele a na odvlhčení podlahy kaple sv. Mikuláše. Město Jindřichův Hradec 
od téže firmy objednalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci sklepů pod západním 
křídlem semináře na archeologický depozitář.    

Pracovníci muzea pevně věří, že se všem návštěvníkům muzeum líbí a že se v něm 
cítí dobře. 

Jaroslav Pikal 
 
 

Připravujeme nové číslo Vlastivědného sborníku Dačicka, 
Jindřichohradecka a Třeboňska 

 
V současnosti je v tisku již 25. číslo muzejního sborníku, který začal vycházet jednou 

ročně od roku 1989. Z útlého sborníčku s původním názvem Jindřichohradecký vlastivěd-
ný sborník se stává poměrně obsáhlým periodikem.  

Letos je mezi hlavními odbornými články zařazen 
příspěvek o pánech z Kunžaku od Ivany Lovětínské. 
Příspěvek týkající se kostela sv. Trojice napsala 
Tereza Nejedlá a vychází z její bakalářské práce. 
Novogotiku v jižních Čechách s přihlédnutím na 
Jindřichohradecko zpracoval Jan Müller z českobudě-
jovického památkového ústavu. Blanka Čechová 
nazvala svůj článek „Snaživá i hrabivá“  a pojednává  
o úřednické vládě na císařově panství Třeboň v letech 
1622 – 1658. Michaela Körnerová Chládková pokra-
čuje seriálem o jindřichohradeckých řemeslnických 
ceších, tentokráte zpracovává cech postřihačů a ob-
chodníků se suknem. Poutní a výletní místo Barboru 
 u Děbolína přiblíží ve svém článku Štěpánka Běhalo-
vá. V materiálech je zařazen například příspěvek 
Stanislavy Novákové o 1. sv. válce v obrázcích kores-
pondence jindřichohradeckého zámeckého archiváře 
Františka Teplého, historii hasičů v Jindřichově 
Hradci zpracovala Helena Adamcová a stavbu Vyso-
ké školy ekonomické zdokumentovala Věra Kubáto-
vá. Zvony a zvonaře působící v jindřichohradeckém 
vikariátu zpracovala Blanka Jungmannová. Paní Jiřina 
Psíková pokračuje v psaní Huckovy kroniky, která 
letos  zahrnuje události z roku 1878. V krátkých 
článcích se objeví dvě zprávy o archeologických nále-
zech Jaroslava Nováka, v prvním případě o pokladu 
středověkých mincí a v druhém o nálezu gotického 
prstenu. Michal Kotyza přiblíží osobnost nadrybného 
Antonína Plaňanského a Vladislav Burian se věnoval 
ve svém příspěvku výročí generála Miroslava Štandery.  

Sborník bude uveden do prodeje po pondělní Valné hromadě spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce, která se koná v druhém pondělí měsíce února dne 10. 2. 2014. 

 

red. 

Obraz Fakulant  
od Františka Prchlíka  
se vztahuje ke článku  
Alexandry Zvonařové 



Slavnostní vernisáž obohatila svým vystoupením 
pěvkyně Zdena Kloubová 

Pohledy do zákulisí 
 

V listopadu 2013 byla v Muzeu Jindřichohradecka otevřena nová Síň Emy Destinnové. 
Letošní ročník zpravodaje NOVUM přináší několik zajímavostí a detailů o exponátech 
dokumentujících umělecký odkaz a životní osudy nejslavnější české pěvkyně. 

 

1. Cesta k nové expozici 
 

Expozice muzea získaly v nedávné době novou podobu, na konci roku 1012 se Síň 
Emy Destinnové, která vznikala v letech 1991-1992, začala jevit jako omšelá a zastara-
lá. Úrovní prezentace jinak velmi hodnotných exponátů nemohla konkurovat novým 
expozicím, a proto muzeum přikročilo k jejímu přebudování. Počátkem roku 2012 
muzeum oslovilo brněnského výtvarníka Andreje Bielaka, s nímž již dříve spolupraco-
valo při tvorbě velké výstavy o Emě Destinnové v zámku ve Slavkově u Brna v roce 
1991. Protože se tato výstava mimořádně povedla, byl přizván k přípravě výstavy 
k výročí Jindřichova Hradce v roce 1993 
a vytvořil i návrh expozice měšťanské  
a lidové kultury. Muzeum zadalo tomuto 
výtvarníkovi a jeho spolupracovníku Jiří-
mu Skalskému úkol zpracovat architek-
tonické a výtvarné řešení nové expozice.  

Během léta a podzimu vytvořil kurá-
tor expozice návrh scénáře a spolu s vý-
tvarníkem navštívil novou expozici olo-
mouckého muzeu, v níž byly uplatněny 
nejmodernější prezentační postupy, jako 
3D projekce a pod. Po detailní prohlídce 
však autoři od uplatnění těchto sice 
efektních, ale finančně a prostorově velmi náročných a přitom nepříliš účelných 
prostředků ustoupili a vydali se vlastní cestou. Jedním z předpokladů řešení Síně ED 
bylo vystavení nově restaurovaného kočáru slavné pěvkyně. Autoři pro něj vytvořili 
náznak berlínského náměstí z konce 19. století s kamennou dlažbou a dobovým poza-
dím Alexanderplatzu, jehož obrázek je na pohlednici poslané pěvkyní z Berlína, rovněž 
vystavené v expozici. Od ostatních částí expozice je pohledově oddělen reklamním 
sloupem, na němž jsou kromě dobových reklam vylepeny kopie plakátů na operní 
představení a koncerty slavné pěvkyně v Berlíně, Londýně, New Yorku, ale také 
v Praze či Jindřichově Hradci. 

Pro expozici byly k dispozici dvě místnosti, autoři se rozhodli první využít k před-
stavení Emy Destinnové jako fenomenální pěvkyně, ve druhé jsou pak soustředěny 
památky na její pobyt ve Stráži nad Nežárkou, na její záliby a další tvůrčí počiny. 
Průchod mezi oběma částmi vyřešili autoři čistě výtvarně, když využili obraz události, 
která přerušila hvězdnou kariéru slavné umělkyně - první světové války. Návštěvníci 
jako by procházeli zákopem, vytvořeným zvětšeninami fotografie, která se dochovala 
ve sbírkách muzea jako doklad válečných osudů jindřichohradeckého 75. pěšího pluku. 

Na základě zpracovaného návrhu expozice se na počátku roku 2013 uskutečnily 
nezbytné stavební úpravy v obou místnostech, včetně nové elektroinstalace, výměny 
dveří a pod. Realizace nové expozice se opět ujalo grafické studio Andreje Bielaka, 
které během léta provedlo přípravné práce a v září se začalo s instalací, která byla 
dokončena na konci října. Po doladění dalších detailů, jako byla instalace rolet či 
závěsů a audiovizuálních prostředků, byla nová Síň Emy Destinnové slavnostně 
otevřena 14. listopadu 2013. 

František Fürbach  

Z p r á v y : 
 

EEEExpozice v jezuitském semináři  jsou otevřeny do 6. ledna 2014 denně 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 a Kostel sv. Jana Křtitele jsou pro 
veřejnost uzavřeny.  
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 1. 4. 2014  
ZPŘÍSTUPNĚNÍM EXPOZIC V JEZUITSKÉM SEMINÁ ŘI. 
 

*** 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 13. 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 17. ledna 2014 
od 18.00 hodin všechny zájemce na přednášku TO NEJLEPŠÍ Z ČINNOSTI KLUBU 
HISTORIE LETECTVÍ JIND ŘICHŮV HRADEC ZA ROK 2013. Ohlédnutí  
Mgr. Vladislava Buriana a Radka Nováka za hlavními aktivitami Klubu v uplynulém 
roce. Zazní vzpomínky na Expedici Stalag Luft III 2013, Expedici Dora 2013,  
XX. setkní čs. válečných a poválečných letců v J. Hradci, Oslavy 100. výročí nedoži-
tých narozenin Plk. Oty Hrubého, DFC a mnohé další. Konferenční sál muzea ve 
Štítného ulici, vstup volný. 

 
*** 

 

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve K PROHLÍDCE KRÝZOVÝCH 
JESLIČEK. Poslední prohlídka je možná do neděle 6. ledna 2014 - NA TŘI KRÁLE.  

 
*** 

 

MMMMuzeum Jindřichohradecka zve všechny zájemce do výstavní síně „V jezuitském semi-
náři“  na výstavu POZDVIHNI SE DUŠE Z PRACHU . Výstava potrvá do 6. ledna 2014.  

 

 
*** 

 

MUZEUM JIND ŘICHOHRADECKA 
PŘEJE VŠEM SVÝM PŘÍZNIVC ŮM A NÁVŠTĚVNÍK ŮM 

VŠE DOBRÉ  DO NOVÉHO ROKU 2014. 
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