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Nové expozice 
 

V letech 2010 až 2012 proběhne v rámci projektu Národní muzeum fotografie a dílna 
tapisérií z Integrovaného operačního programu Ministerstva kultury ČR celková rekonstruk-
ce objektu bývalého semináře čp. 19/I. Zvláštností tohoto projektu je, že kromě stavebních 
prací je jeho součástí i vybudování nových expozic. Již dnes je objekt semináře muzeem 
využíván z velké části pro stálé expozice a po dokončení projektu bude víceméně celý 
objekt využit pro expozice. 

Pracovníci muzea dlouhodobě cítili jako dluh, že některá významná témata městské a re-
gionální historie nebyla dosud veřejnosti představeny ve stálých expozicích. Tento projekt 
umožní tento dluh smazat.  

Po celkové reorganizaci provozu muzea a dokončení stavebních prací se uvolní prostory 
v přízemí i patře semináře.  

Při koncipování rozmístění nových expozic do těchto volných prostor rozhodlo muzeum, 
že zachová současné pojetí svých expozic. To znamená, že místo expozic jednotně řešených 
a uspořádaných v tzv. expozičním proudu od pravěku po 20. století bude v muzeu soubor 
víceméně samostatných expozic, které spolu nebudou přímo souviset a které budou i různě 
výtvarně řešené. Podle prvního pojetí se expozice v českých muzeích budovaly dlouhá 
desetiletí, což mělo mimo jiné i ten dopad, že se expozice mnoha muzeí značně podobaly  
a nebyly pro veřejnost přitažlivé. Druhé pojetí, podle kterého jsou expozice v našem muzeu 
budovány od poloviny 90. let minulého století, se v jindřichohradeckém muzeu jednoznačně  
osvědčilo. Svědčí o tom naprostá převaha kladných reakcí návštěvníků muzea nad negativ-
ními. 

V přízemí budou vedle rekonstruovaných stávajících expozic gotického umění na Jindřicho-
hradecku a ostrostřeleckých zbraní a terčů dvě zcela nové expozice.           

V jižním křídle proti pivovaru bude expozice věnovaná historii a produkci Landfrasovy 
tiskárny. Muzeum vlastní vedle bohatého dokumentačního materiálu rozsáhlý a kvalitní 
soubor tisků, štočků, nářadí a strojů z této tiskárny, která patřila zejména v 1. polovině  
19. století k nejvýznamnějším mimopražským tiskárnám v Čechách a jejíž role například 
v národním obrození je překvapivě významná. Nová expozice tiskárnu představí ve všech 
základních aspektech její činnosti. 

Naproti v severním křídle bude expozice věnovaná jindřichohradeckým vojenským tradi-
cím a letecké bitvě nad Jindřichohradeckem v roce 1944. Jindřichův Hradec byl po mnoho 
let významným „vojenským“  městem. Dějiny rakousko-uherského 75. pěšího pluku  
a následně československého 29. pěšího pluku tvoří zajímavou a významnou součást dějin 
města a jeho širšího okolí. Téma je navíc expozičně dobře uchopitelné a návštěvnicky 
atraktivní. Letecká bitva byla jedním z největších dluhů muzea, neboť tato bitva jakožto 
jedna ze dvou vůbec největších leteckých bitev nad územím České republiky je zřejmě 
největší vojenskou událostí v celých dějinách jindřichohradeckého regionu. 

V patře vedle stávajících expozic bude rovněž několik nových expozic.  

V jižním křídle to bude expozice věnovaná nejstarším dějinám města Jindřichova Hrad-
ce, v západním křídle proti Nežárce expozice věnovaná šicím strojům továrny LADA  
a v severním křídle proti jezuitské koleji expozice věnované životu a tvorbě Vladimíra 
Holuba a jihočeským betlémům. 

Naše muzeum vzniklo v roce 1882 jako městské a je dodnes součástí kulturního života 
města. Je proto namístě, aby ve svých expozicích představilo i historii města, byť jeho 
nejstarší dějiny dodnes mají různá tajemství.  

Muzeum vlastní patrně nejrozsáhlejší a nejúplnější sbírku šicích strojů značky LADA v České 
republice. Nová expozice tuto sbírku představí v celé její šíři. Pro oživení expozice budou 
šicí stroje představeny spolu s dobovou módou. 

Vladimír Holub patří k nejoriginálnějším jindřichohradeckým umělcům 2. poloviny mi-
nulého století. Byť jeho osoba a dílo nejsou obecně příliš známé, mimo jiné proto že sám 
příliš o popularitu neusiloval, patří k významným postavám moderní české kultury. Muzeum 
má rozsáhlou sbírku prací Vladimíra Holuba a množství dokumentačního materiálu k jeho 
osobě. Je slušné připomenout, že na vzniku této sbírky mají výraznou zásluhu i dárci z řad 
jindřichohradeckých občanů.  

Významnou součástí sbírkového fondu muzea je sbírka jihočeských betlémů, která patří 
k největším v České republice. V návaznosti na Krýzovy jesličky chce muzeum představit 
veřejnosti také historické i současné betlémy jižních Čech. 

Veřejná prezentace sbírkových fondů patří k základním úkolům muzea. Pracovníci mu-
zea věří, že nové expozice budou splňovat odborná muzejní kritéria a že budou zároveň 
poutavé pro širokou návštěvnickou veřejnost.  

Jaroslav Pikal 
 

 

Archeologický výzkum v Opatovickém rybníku 
 

 

     Zimní období a s tím každé dva roky spojený výlov dopřává archeologům opětovnou 
možnost návratu na dno vypuštěného Opatovického rybníku u Třeboně. Z historických 
pramenů víme, že v těchto místech existovala od poloviny 14. století vesnice Opatov, která 
zanikla nejpíše k roku 1510 během rozšíření plochy zmíněného vodního díla.  
     Již více než osm let tuto lokalitu zkoumáme s externím spolupracovníkem našeho muzea 
Milanem Kajerem, s jehož výrazným přispěním se nám zde podařilo neočekávaně nalézt 
osídlení již z II. poloviny 13. století. Objevili jsme nejen odpadní jímku s fragmenty užitko-
vé keramiky, doloženou především zlomky z hrnců a hrnků, ale také dobovým odpadem 
v podobě zvířecích kostí, útržků kůží ap. Zjistili jsme, že se nejprve jednalo o malou sídelní 
plochu kolem místní vodoteče, která se v období gotiky rozrostla do podoby vesnice, 
později s mlýnem, jenž se po stavebních úpravách dochoval jako jediný zdejší objekt až do 
současnosti. Když začal fišmistr Štěpánek Netolický vyklízet tuto plochu pro budoucí 
velkoplošný rybník, jehož výstavbě se věnoval mezi léty 1510 - 1518, využil nejspíše 
většinu stavebního materiálu z kamenných obydlí na zpevnění hrází. I z tohoto důvodu je 
pro archeology velkým úspěchem nalezení jakýchkoliv dobových artefaktů.    
     Naše archeologické  aktivity zde tentokrát byly díky rychlému napouštění rybníku jen 
velice krátké. Také proto jsme se v závěru roku 2009 zaměřili p ředevším na oblast kolem 
břehů. Obdobně létům předcházejícím jsme zde našli drobné fragmenty kuchyňské a stolní 
keramiky. Nejstarší z nich pocházely z II. poloviny 13. století, avšak nejpočetnější soubor 
byl datován do poloviny 14. až po přelom 15./16. století. Výsledkem naší dlouhodobé terén-
ní práce by pak mělo být sestavení alespoň přibližné podoby obrazu historického vývoje 
osídlení této lokality od jejího vzniku až po zánik na počátku 16. století.  

                                                      

Vladislav Burian 



 
 

 
 

Pro rok 2010 jsme pro Vás připravili výběr zajímavostí a zpráv z jindřichohradeckého 
týdeníku Ohlas od Nežárky, který v našem městě vycházel v letech 1871 – 1942 a do něhož 
se můžete začíst v nové badatelně Muzea Jindřichohradecka. 

 

1880 
Měšťanská beseda dostupuje stále větší 
síly a energie. Letošním rokem sluší 
jmenovati z jejích vzorných příkladů pod-
porování české literatury, neboť přihlásilo 
se ze středu jejího téměř více než dvě tře-
tiny za odběrately rozličných časopisů 
vědeckých i belletristických, knih a spisů 
atd. Za druhé chopila se Beseda i té 
myšlénky, sbírati v středu svém příspěvky 
na naše národní divadlo. 

 

1910 
Výlet na Landštýn. Lýžařský kroužek 
z Jindř. Hradce vypravil se v neděli 20. 
února v časných hodinách na Landštýn. 
V době, kdy Hradec tonul v blátě, postu-
povala jará družina lýžařská po zasněže-
ných pláních, hravě sjížděla po vysoko 
zavátých stráních, kochajíc se malebným 
klidem zimní přírody pohřížené v hluboké 

mlčení. Cestou těšili se lýžaři zvláštní 
pozornosti tuzemců; pozornost ta pak pla-
tila zejména lýžařkám. Ký také div, když 
ty vkusné bílé sveatry a ty ladné čepice, 
závojem tak appartně ovinuté, jim tak 
skvostně sluší. 
 

Polet motýlů. Zahřívající slunéčko 
v letošní prazvláštní zimě probudilo ze 
spánku motýly, z nichž jednoho, babočku 
chmelovou (paví oko denní) přinesl do 
redakce naší tyto dny p. správce Gross. 

 

1930 
Divadel. ochot. jednotě „Jablonský“ 
věnují k uctění památky naší slavné 
umělkyně Emy Destinnové nejmenovaní 
přátelé zesnulé částku Kč 100.- 
 

Osobní. Bývalý zasl. starosta města, 
vrchní právní rada v. v. pan Karel Mert, 
jmenován na schůzi obec. zastupitelstva 
jednomyslným usnesením čestným obča-
nem pro své velké zásluhy, jež si o obec  
a okres po mnohá desítiletí získal. 

 

Přednáška p. prof. Gantnera „Od mlhovin 
ku člověku“ , část IV. „Vývin člověka“ , 
koná se v pondělí dne 17. února 1930 o půl 
8. hod v hasičské škole. Hosté vítáni. 

Z p r á v y : 
  
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v měsíci únoru pro veřejnost uzavřeno. Městská 
vyhlídková věž, kostel sv. Jana Křtitele a výstavní prostory v bývalém minoritském 
klášteře jsou uzavřeny. Muzeum je nepřístupné od 7. ledna do 31. března 2010. 

 
KKKK  návštěvě Vás zve knihovna Muzea Jindřichohradecka, která je právě rok umís-

těna v budově bývalého kláštera minoritů u kostela sv. Jana Křtitele. Badatelna je 
přístupna veřejnosti každé pondělí a středu od 12,30 do 15,30 hodin. Uživatelům 
jsou k dispozici dvě počítačová pracoviště s přístupem k on-line katalogu knihovny, na 
veřejný internet a k elektronickým zdrojům knihovny (např. digitální podoba týdeníku 
Ohlasu od Nežárky). Od roku 2009 můžete kdekoliv na internetu vyhledávat v on-line 
katalogu knihovny, který je umístěn na stránkách muzea http://www.mjh.cz v záložce 
Knihovna a badatelna.  

 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a muzeum Vás srdečně zvou na tradi ční 
valnou hromadu spolku, po které bude následovat přednáška PaedDr. Františka 
Fürbacha nazvaná „Jind řichův Hradec před 100 lety – roku 1910“. Spolkové setkání 
se koná tradičně druhé pondělí v měsíci 8. února 2010, tentokráte od 18.30 hodin 
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. 
    

KKKK lub historie letectví Jindřichův Hradec a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně 
zvou na přednášku čs. válečného veterána, parašutisty a příslušníka Čs. obrněné brigády 
na Západní frontě pplk. Jána Bačíka: „ Českoslovenští parašutisté ve Velké Británii“. 
Pohled na službu našich letců v britském královském letectvu RAF i na další skupiny 
v kanadském královském letectvu RCAF. Autor čerpá z archivních dokumentů  
i ze svých cest po Velké Británii v letech 2001-2007, kdy navštívil místa spjatá s našimi 
letci a setkal se s řadou veteránů. Přednáška se koná v pátek 5. února 2010  
od 18.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici a bude doplněna pre-
zentací knih a promítáním fotodokumentů. 
    

VVVV  měsíci únoru bude již k dostání 21. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka, 
Jindřichohradecka a Třeboňska“ (dříve Jindřichohradecký vlastivědný sborník). 
Zájemci si ho budou moci zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka (Štítného 
ulice) a od dubna v pokladně muzea (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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