
 

 
 

STAVEBNÍ PRÁCE V MUZEU V ROCE 2014 
 

Všechny objekty, v nichž dnes muzeum působí, jsou po více než 20 letech usilovné práce 
v dobrém stavebně technickém stavu. V průběhu roku 2014 se nevyskytla ani žádná závažná 
stavební havárie. Stavební práce proto byly v uplynulém roce omezeny na tři větší akce. 

Město Jindřichův provedlo na své náklady celkovou rekonstrukci sklepů pod západním kříd-
lem jezuitského semináře čp. 19/I na Balbínově náměstí. Byly zde provedeny nové podlahy, 
elektroinstalace, omítky a ventilace. Rekonstruovaný prostor byl nově určen za depozitář pro 
archeologické sbírkové předměty. Vzhledem k tomu, že muzeum je nuceno přísně hospodařit se 
svým prostorem, byl nový depozitář nákladem muzea vybaven kompaktními posuvnými regály. 
Tyto regály jsou sice dražší než obvyklé pevné regály, ale umožňují uložení zhruba o třetinu větší 
množství předmětů. Městu za 
provedené práce patří poděkování, 
neboť fond archeologie byl poslední 
částí sbírky muzea, která dosud 
nebyla uložena v odpovídajících 
podmínkách. Stavební práce pro-
vedla firma Moučka PS z Mostů. 

Další dvě větší stavební akce 
provedlo zcela ve své režii muzeum 
na kostele sv. Jana Křtitele ve 
Štítného ulici. Urgentnější a zároveň 
i finančně nejnáročnější akcí uply-
nulého roku byla obnova střešního 
pláště nad jižní lodí kostela. Měděná 
krytina na lodi byla v minulých le-
tech opakovaně poškozována padajícími masami zledovatělého sněhu ze střechy hlavní lodi. 
V loňském roce tak byla již skoro v havarijním stavu. Škody byly totiž vždy opravovány vícemé-
ně provizorně, neboť s celkovým řešením se čekalo, až budou provedena opatření k zabránění 
padání zledovatělého sněhu z hlavní lodi, což bylo dokončeno v r. 2012. Po snesení krytiny se 
navíc ukázalo, že je poničena z velké části i krovová konstrukce. Práce provedla firma 
STAVISERVIS z Jindřichova Hradce. 

Poslední větší akcí uplynulého roku bylo odvlhčení podlahy v kapli sv. Mikuláše. Byť je 
podlaha v kapli značně nad úrovní okolního terénu, projevovala se v kapli značná vlhkost. Pod 
stávající kamennou dlažbu byla vložena odvětrávací konstrukce z plastových tvarovek. Práce 
provedla firma Moučka PS z Mostů.                                                                                     



Při demontáži a zpětném osazení kamenných dlaždic v kapli se bohužel ukázalo, že při sanač-
ních pracích prováděných před zhruba sto lety byly spáry zality cementem a celá plocha podlahy 
přetřena, opět nutno použít slovo bohužel, kvalitním cementovým nátěrem. Tento zásah se zřejmě 
jednak podílel na zvýšení vlhkosti v interiéru kaple, jednak vedl k degradaci kamenných dlaždic, 
z nichž ne nepodstatná část se fakticky rozpadla. Takže nečekaně před muzeem vyvstal problém 
obnovy dlažby v kapli sv. Mikuláše, který bude muset muzeum řešit v nejbližších letech. 

Z menších akcí stavební údržby stojí zamínku už pouze nátěr severní venkovní fasády západ-
ního křídla minoritského kláštera ve Štítného ulici čp. 124/I. 

Díky odpovědné podpoře muzea ze strany jeho zřizovatele, tj. Jihočeského kraje, a odpovědné 
péči Města Jindřichův Hradec o své objekty - jezuitský seminář je majetkem města - jsou všechny 
stavební objekty muzea ve velmi slušném stavu. 

Jaroslav Pikal 
 

PŘIPRAVUJEME NOVÉ SBORNÍKY 
 
V prvních měsících roku 2015 vydává Muzeum Jindřichohradecka dva nové sborníky. Těšit 

se můžete na pravidelně vydávaný Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, 
který bude mít pořadové číslo 26 a na připravovaný sborník s betlemářskou tématikou, kde budou 
publikovány příspěvky, které zazněly na loňské konferenci Betlémy stále živé II. 

Vlastivědný sborník bude opět obsahovat články, které vychází na pokračování, jako jsou 
například zápisy z třeboňské Huckovy kroniky. Z jindřichohradeckých cechů letos Michaela 
Körnerová Chládková zpracovala  řemeslo tkalců. Snahy církevních tajemníků v 50. letech 
mapuje již několik let Blanka Nová, tentokrát přišel na řadu ONV Třeboň. Souvztažnost  
k 1. světové válce mají články Stanislavy Novákové a Heleny Adamcové o vojenských špitálech 
v Jindřichově Hradci a článek Jana Solpery o mobilizaci u jindřichohradeckého pěšího pluku  
č. 29. Zajímavé jsou také články zařazené jako Materiály: Jiří Dluhoš popsal dřevěný most pod 
Nežáreckou branou v 19. století, jehož podoba je zachycena na akvarelu Jaromíra Lindera, který 
bude zdobit obálku sborníku, nebo také příspěvek obsahující strážské pověsti, jak je sebral Jan 

Solpera.  Štěpánka Běhalová se věnuje Albu zvířat, vzácnému 
renesančnímu tisku s mědirytinami Antonia Tempesty, keré si 
zaloužilo v roce 2014 také samostatnou výstavu v muzeu 
s názvem Fauna bájná i skutečná. Vladislav Burian věnoval 
vzpomínku výročím šesti jindřichohradeckým válečným letcům, 
kteří pomohli vyhrát 2. světovou válku. Michal Kotyza sestavil 
medailonek významného jindřichohradeckého lesního inženýra 
Miroslava Vaňka. Z oboru výtvarného umění měli v roce 2014 
výročí malíři Hanuš Gantner a Vlastislav Hofman, jejich 
osobnostem se ve svých příspěvcích věnoval Jakub Valášek. 
V závěru sborníku naleznete také recenze na knihu Hradecké 
hospody a na sborník Kolektivizace v Československu, který 
vznikl z příspěvků mezinárodní vědecké konference, která byla 
v muzeu v dubnu v roce 2012. 

Betlemářský sborník obsahuje celkem 24 příspěvků, včetně 
úvodního článku prezidenta Světové federace betlémářů UN-

FOE-PRAE  Johanna Dendorfera a hodnotícího článku Ludvíka Mátla z Českého sdružení přátel 
betlémů, který sborník uzavírá. Články jsou věnovány jihočeskému betlemářství i betlemářství 
v jiných regionech. Několik článků se týká speciálně Třebechovického betlému nebo problemati-
ky restaurování pohyblivých betlémů. Další články se věnují spolkům kolem betlémů.  
 

Pavla Míchalová 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
I. světová válka zásadním způsobem ovlivnila dějiny 20. století a některé její důsledky 

ovlivňují náš život i dnes. I Muzeum Jindřichohradecka se proto zapojilo do celonárodní 
vlny akcí připomínajících tuto událost. Jednou z akcí muzea je seriál článků, ve kterém 

budou postupně představeny muzejní sbírkové předměty 
spojené s I. světovou válkou. 

Muzeum má rozsáhlé a pestré fondy sbírkových 
předmětů vztahujících se k I. světové války. Hlavními 
zdroji těchto předmětů bylo Regimentsmuseum des  
K. u. K. Infanterieregiment Nr. 75 a dary jindřichohra-
deckých občanů, účastníků války.  

75. pěší pluk byl „jindřichohradecký“, neboť ve městě 
sídlilo jeho doplňovací velitelství a náhradní čtvrtý 
prapor. V roce 1915 byl pluk převelen do maďarského 
Debrecínu (a přesně v intencích rakousko-uherské 
národnostní politiky byl do Jindřichova Hradce převelen 
jeden maďarský pluk). V Debrecínu pak založili přísluš-
níci pluku, kteří nebyli přímo nasazeni na frontu, plu-
kovní muzeum, do kterého potom vojáci přispívali 
nejrůznějšími dary. Byl tak vytvořen rozsáhlý fond, který 
byl vracejícím se plukem koncem roku 1918 převezen do 
Jindřichova Hradce, kde se posléze dostal do tehdejšího 
městského muzea.  

Hradečtí občané se Velké války zúčastnili hlavně v řadách 75. pěšího pluku. Řada osob 
spjatých s Hradcem však prožila válku i v jiných útvarech, nemluvě o vojácích, kteří se domů 
vrátili jako legionáři. Z Jindřichova Hradce pocházejí dokonce dva vojáci, kteří dosáhli ge-
nerálské hodnosti, sice až poválce, ale jejich úspěšná profesionální vojenská kariéra začala  
právě v ní. I tito lidé či jejich potomci věnovali muzeu množství zajímavého materiálu. 

Sbírkové předměty týkající se 
Velké války jsou pro svoji různoro-
dost zařazeny do většího množství 
sbírkových fondů muzea. V právě 
zahajovaném seriálu budou čtenáři 
Nova postupně seznamováni s tím, 
v jakých fondech jsou tyto předměty 
dnes zařazeny a o jaké předměty se 
jedná. Budou tak představeny 
především fondy Fotografie, Nega-
tivy a diapozitivy, Pohlednice, Mili-
taria, Faleristika, Obrazy, Sochy  
a plastiky, Regionální historie, Jan 
Zeman a Mapy.  

Některé sbírkové předměty mu-
zeum představí veřejnosti na výstavách, které plánuje pro období let 2015 až 2018. 

Pokud některého čtenáře tyto řádky inspirují k darování či prodeji věcí z I. světové války 
muzeu, bude muzeum vděčné a již předem děkuje. 

 
Jaroslav Pikal 



 
 

Expozice v jezuitském semináři jsou otevřeny do 6. ledna 2015 denně od 8.30 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.  

 

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

 
*** 

 

Setkání spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce se koná v pondělí 12. ledna od 19.00 
hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Na programu je BESEDA SE 
STAROSTOU ING. STANISLAVEM MRVKOU A DALŠÍMI P ŘEDSTAVITELI 
MĚSTA s názvem JINDŘICHŮV HRADEC V SOUČASNOSTI. Vstup volný nejen pro 
členy spolku. 

 

K lub historie letectví pořádá ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a za podpory 
Města Jindřichův Hradec přednášku „TO NEJLEPŠÍ Z ČINNOSTI KHL JIND ŘICHŮV 
HRADEC V ROCE 2014“, představí účast členů KHL na 70. výročí Velkého útěku ze 
Saganu; 70. výročí vylodění v Normandii během Dne-D; XXI. setkání čs. válečných  
a poválečných letců v JH atd. Akce se koná v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici 
v pátek 23. ledna 2015 od 18.00 hodin. Přednáší  Mgr. Vladislav Burian a Radek Novák. 

 

Muzeum Vás srdečně zve na výstavu „MALÍ Ř Z HOR - HANUŠ GANTNER“  uspo-
řádané u příležitosti 100. výročí od umělcova úmrtí. Výstava, umístěná ve výstavní síni  
„V jezuitském semináři“,  potrvá do 6. ledna 2015. 

 
Muzeum Jindřichohradecka a spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce vydalo za vý-

razné podpory Nadačního fondu Města Jindřichův Hradec novou publikaci 
„JIND ŘICHOHRADECKÝ ULI ČNÍK“ o historii pojmenování ulic a náměstí našeho 
města. Knihu je možno si zakoupit v Informačním středisku a v knihkupectví „U Lenky“ 
v Panské ulici, v Galerii Inspirace na nám. Míru a v kanceláři muzea ve Štítného ulici  
za 240 Kč. Členové spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce si mohou publikaci 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 180 Kč buď u předsedy spolku Jiřího Langera v Galerii 
Inspirace nebo u Pavly Míchalové v kanceláři muzea ve Štítného ulici.  

 

 
MUZEUM JIND ŘICHOHRADECKA VÁM P ŘEJE  

VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 
 
 


