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Ohlédnutí za rokem 2010 
 

Nejvýznamnějším okamžikem v životě jindřichohradeckého muzea v roce 2010 bylo 
zahájení rekonstrukce jezuitského semináře. Z Integrovaného operačního programu MK ČR 
v roce 2010 a 2011 přijde 37 miliónů Kč na stavební obnovu semináře a na vybudování 
nových expozic. Protože seminář je ve vlastnictví Města Jindřichův Hradec, je investorem 
Město. V uplynulém roce byly realizovány základní stavební práce.   

Jindřichohradecké muzeum se muselo vyrovnat s poklesem návštěvnosti, který již dru-
hým rokem trápí většinu muzeí, galerií, hradu a zámků. Ve srovnání s rokem 2009 poklesla 
návštěvnost o 12% na 61.000 osob.  

Netradičně muzeum v uplynulém roce nebylo velkým stavebníkem. Vybudovalo pouze 
zemní odvětrávací kanálek kolem bývalé márnice městského špitálu. Jinak vybavilo novým 
nábytkem rekonstruované skladové prostory v přízemí a depozitáře v půdním prostoru 
jezuitského semináře. Stavební práce tak v muzeu v roce 2010 provádělo hlavně Město 
Jindřichův Hradec.                                                                        

Odborná činnost se veřejnosti prezentuje především expozicemi, výstavami a publikační 
a přednáškovou činností.                                                                                                   

V uplynulém roce muzeum neotevřelo žádnou novou expozici. Ve spolupráci s Městem  
a firmou Estetico z Brna zpracovalo projekty nových expozic v jezuitském semináři. 
Realizace projektů proběhne  v roce 2011. V přízemí semináře budou tyto nové epozice – 
Gotické umění na Jindřichohradecku, Landfrasova tiskárna, Ostrostřelecké terče a zbraně  
a Letecká bitva nad Jindřichohradeckem. V patře pak Nejstarší dějiny Jindřichohradecka, 
Šicí stroje LADA a dobová móda, Život a tvorba Vladimíra Holuba a Jihočeské betlémy  
a v sousedním tzv. novém pivovaru Práce Marie Hoppe-Teinitzerová. 

Vzhledem ke stavebním pracím v jezuitském semináři byla omezena výstavní činnost. 
V konferenčním sále v minoritském klášteře proběhla výstava Emmy Destinn cognita et 
inkognita, ve výstavní síni Ve Svatojánské výstava historických kočárků, v křížové chodbě 
minoritského kláštera výstavy Kamenné fontány a koláže rodiny Svátkových, výstava obra-
zů Vladimíra Merty Malby větrem a fotografická výstava Českobudějovický mapový okruh 
a v kostele sv. Jana Křtitele výstava Betlémy, sochy a řezby Jiřího a Martiny Netíkových. 

Všechny výstavy byly veřejností přijaty dobře. Zcela mimořádné odezvy se ale dostalo 
výstavě kamenných fontán rodiny Svátkových. Výstavu betlémů Jiřího a Martiny Netíko-
vých je nutno zvlášť zmínit, protože se jedná o pilotní projekt – muzeum hodlá založit tradici 
každoročních kvalitních betlemářských výstav v kostele sv. Jana Křtitele. 

Muzeum se pravidelně účastní výstav jiných subjektů. Připomenout lze výstavu Svědec-
tví diapozitivů – pěší pluk č. 75 ve Velké válce, kterou muzeum uspořádalo společně 
s galerií manželů Šechtlových v Táboře, a výstavu betlémů v Senátu parlamentu ČR, která 
proběhla ve Valdštejnském paláci v Praze. 

Přednáškovou činnost provádí muzeum tradičně ve spolupráci se spolkem Přátelé starého 
Jindřichova Hradce a Klubem historie letectví Jindřichův Hradec. Z přednášek spolku byla 
nejúspěšnější přednáška PhDr. Václava Bise o změnách na zámku v Jindřichově Hradci, 
z přednášek klubu pak slavnostní křest knihy „ZA HROBY SE LVY - po stopách  
čs. válečných letců padlých v letech 1939 - 1945; I. díl: Z Jindřichova Hradce po kontinen-
tální Evropě“ . 

Koncerty muzeum pořádá především v kostele sv. Jana Křtitele. Dlouhodobě k nejoblí-
benějším koncertům patří koncerty dětských pěveckých sborů, které byly v uplynulém roce 
dva, vánoční koncert pěveckého sboru Smetana a adventní koncert vokálního souboru  
X-TET.  

V roce 2010 vydalo muzeum 12 čísel muzejního měsíčníku Novum, výroční zprávu za 
rok 2009, nástěnný kalendář s malbami z interiéru kostela sv. Jana Křtitele, výpravný katalog 
k výstavě betlémů Jiřího a Martiny Netíkových, 21. číslo Vlastivědného sborníku Dačicka, 
Jindřichohradecka a Třeboňska, publikaci Komplikovaná proměna – jak se z Pětasedmdesát-
níků v letech 1918-1920 stali Devětadvacátí a nejen o nich od autora Jana Solpery a několik 
reklamních tisků.  

Rok 2010 byl pro jindřichohradecké muzeum úspěšný. Pracovníci muzea upřímně děkují 
všem lidem a institucím, které muzeu v uplynulém roce pomáhaly. 

Jaroslav Pikal 
 

Z historie jindřichohradeckých bálů 
 

Hudba, zpěv i tanec odjakživa byly neoddělitelnou a oblíbenou součástí společenské 
zábavy.  Úzce souvisely s lidovými obřadními zvyky, tedy i s rokem církevním a hospodář-
ským. Lidé se bavili a baví ve svém volném čase, kterého vždy bývalo více v zimním 
období. Právě tehdy se konalo především v období masopustu nejvíce společenských zábav.  

Nejznámějším místem, kde se v Jindřichově Hradci konaly taneční zábavy, byla Střelni-
ce. Tady se také 15. února 1846 konal první český bál. Uspořádal ho zdejší lékař, nadšený 
divadelní ochotník a autor řady publikací Josef Procházka Devítský. Vzorem mu byl Josef 
Kajetán Tyl, který zorganizoval první český bál v Praze 5. února 1840. Josef Procházka 
dokonce k tomuto bálu připravil podle pražského vzoru knížečku „Pomněnka na český 
společenský bál dne 15. února 1846“ , která obsahovala tradiční taneční pořádek a v jejímž 
úvodu byla Procházkova vlastenecká báseň zakončená výzvou: „Českou mluvu žádá sobě 

českých srdcí věrný cit; Libujž sobě v této době, Dívko, česky 
hovořit!“ . Vstupné na bál činilo 30 krejcarů, pro rodinu 1 zlatý. 
Samotného bálu se zúčastnilo 800 osob, pro nával obecenstva 
nemohli všichni najednou tančit, a tak se tanečníci v jistých 
oddílech museli střídat. S tancem se střídaly zpěvy národních  
a vlasteneckých písní a proto byl tento bál nazván „ česká 
beseda“ , stejně jako další české jindřichohradecké bály. 
Zprávy o tomto bále se objevily v řadě tehdejších periodik. 
Jediným stínem celé akce bylo velké horko. Tehdejší hradecký 
profesor František Fischbacher napsal do zprávy o plese do 
pražského periodika Bohemia: „Sál byl bohužel přetopen. Bylo 
by si přáti, aby toto velké horko symbolicky označovalo 
v horlivosti a svornosti vždy stupňující se nadšení pro českou 
naší mluvu a literaturu“ . 

Štěpánka Běhalová 



Nové expozice muzea 
 

Díl II.  Jindřichův Hradec ve středověku a raném novověku  
 

Začátek prohlídkové trasy v prvním patře budovy bývalého jezuitského semináře na 
Balbínově náměstí bude tvořit nová expozice o historii Jindřichova Hradce. Návštěvník 
se v ní seznámí s vývojem města v období gotiky a renesance. 

Nejstarší zpráva o Jindřichově Hradci pochází z roku 1220, ale ta se netýká města, 
nýbrž hradu; o městě se výslovně píše až v listině z roku 1293. V předhradí sídla 
jindřichohradecké vrchnosti, pánů 
z Hradce, se již od 12. století roz-
víjela tržní osada, která se při-
bližně okolo poloviny 13. století 
proměnila ve středověké město. 
Z tohoto období budou v nové 
expozici vystaveny některé archeo-
logické nálezy, reprezentující do-
bové řemeslo, a zejména vrcholná 
literární památka vzniklá na dvoře 
pánů z Hradce, tzv. Jindřichohra-
decký zlomek Alexandreidy. 

 Atmosféru gotiky navodí způsob prezentace, neboť jednotlivé exponáty budou vy-
staveny v prostoru připomínajícím gotickou kapli, tehdejší umění bude zastoupeno 
dřevěnou plastikou Krista. Období pozdní gotiky doplní opět nejlepší archeologické 
nálezy, především tzv. Jindřichohradecký poklad, a pro město velmi důležitá listina 
krále Vladislava II. z roku 1483, jímž panovník polepšil znak města, který do té doby 
tvořila zlatá růže v modrém poli, o dva královské lvy a okorunovanou iniciálu „W“ . 

Druhá část bude věnována období renesance. V 16. století prožilo město svou „zla-
tou éru“ , kdy byl gotický hrad pánů z Hradce přebudován na renesanční zámek, gotické 
domy v historickém jádru města získaly přestavbami honosný renesanční vzhled,  
na severním okraji za hradbami vyrostlo Nové město, rozšířila se i další předměstí. 

Dobovou atmosféru navodí, jak 
přibližuje grafický návrh, prostředí 
renesančního nádvoří uprostřed 
s unikátní polychromovanou ko-
vanou voliérou, okolo níž budou 
vystaveny nejlepší muzejní sbír-
kové předměty z této významné 
etapy jindřichohradecké historie, 
reprezentující vysokou úroveň do-
bového umění a řemesla. 

Pro zvídavější zájemce bude 
expozice historie města doplněna 

jednak informačními panely, jednak moderní audiovizuální technikou, které návštěvní-
kům zprostředkují další poznatky o vývoji jednoho z nejvýznamnějších středověkých  
a raně novověkých měst Českého království. 

František Fürbach 

Z p r á v y : 
  
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v měsíci únoru pro veřejnost uzavřeno. 
VVVVýstavní prostory v budově bývalého minoritského kláštera jsou pro veřejnost 

uzavřeny. Kostela sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. Městská vyhlídková 
věž je pro veřejnost uzavřena.  

 
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.  
 
MUZEU M JIND ŘICHOHRADECKA NENÍ V OBDOBÍ OD 7. LEDNA DO  

31. BŘEZNA 2011 PŘÍSTUPNÉ, MUZEJNÍ PRACOVNÍCI SE CELE V ĚNUJÍ 
SPRÁVĚ SBÍREK A PŘÍPRAVĚ NOVÝCH EXPOZIC!!!  

 

 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka srdečně 
zvou nejen členy spolku, ale i všechny ostatní zájemce na VALNOU HROMADU, 
po které následuje tradiční únorová přednáška PaedDr. Františka Fürbacha   
JINDŘICHŮV HRADEC PŘED 100 LETY – ROK 1911. Schůzka spolku se koná 
v pondělí 14. února 2011 od 18.30 hodin v konferenčním sálu muzea ve Štítného 
ulici a vstup je i pro nečleny spolku zdarma.  

 
KKKK lub historie letectví a muzeum Vás srdečně zvou na BESEDU A PŘEDSTAVENÍ 

KNIHY PPLK. LADISLAVA VEJVODY Z T ŘEBONĚ, autora publikace „Letecké 
příběhy, jak je psal život“ . Tento dlouholetý vojenský letecký mechanik je příznivcem 
KHL a především vynikajícím vypravěčem. Schůzka klubu se koná v pátek 18. února 
2011 od 18.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 
Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na KONCERT ŽESŤOVÉHO SOU-

BORU TRUMPET TUNE, který se koná 27. února 2011 od 16 hodin v kapli Nane-
bevzetí Panny Marie v minoritském klášteře u kostela sv. Jana Křtitele. Vstupné 80 Kč. 

 
 OOOOd poloviny měsíce února bude v prodeji již 22. svazek „Vlastivědného sborníku 

Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradecký vlastivědný sbor-
ník)“ . Zájemci si ho budou moci zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka 
v minoritském klášteře (Štítného ulice) a od 1. dubna i na pokladně muzea v jezuitském 
semináři (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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