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Vojenští záchranáři v Jindřichově Hradci 
 

Jindřichův Hradec, město s dlouhou historií, se může chlubit nejen svými historic-
kými památkami, ale také dlouhou tradicí působení vojenských útvarů. Za všechny 
můžeme jmenovat 75. pěší pluk, který sídlil v našem městě od šedesátých let 19. století 
až do konce 1. světové války, po něm štafetu převzal prvorepublikový pěší pluk 29, 
který ve městě působil až do roku 1939. Po druhé světové válce se pak v našem městě 
střídaly různé útvary. Všechny však měli jedno společné, byly cvičeny pro boj.  

Významná změna nastala v roce 1992, kdy byl v Jindřichově Hradci vytvořen  
12. vojenský záchranný pluk civilní ochrany, 
jehož hlavním úkolem bylo plnění humanitár-
ních úkolů civilní ochrany, záchranné, vyproš-
ťovací a další neodkladné práce při pohro-
mách, nebo při jiných závažných situacích 
ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové 
hodnoty nebo životní prostředí (požáry, 
povodně, hromadná neštěstí, průmyslové ha-
várie). V průběhu dalších let došlo několikrát 
k reorganizacím a změnám názvů záchranných 
útvarů a také hlavní úkol byl rozšířen o pod-
poru a doplnění základních složek Integrova-
ného záchranného systému. Historie působení vojenských záchranářů ve městě se 
uzavřela 30. září 2008, kdy byl útvar zrušen a místo něj opět vznikl bojový útvar. 

Při příležitosti 20. výročí vzniku prvního vojenského záchranného útvaru ve městě 
skupina nadšenců, bývalých příslušníků záchranných útvarů, přišla na myšlenku  
uspořádat výstavu, která by přiblížila šestnáctileté působení vojenských záchranářů 
civilní veřejnosti. Této iniciativě vyšlo vstříc Muzeum Jindřichohradecka, jehož ředitel, 
PhDr. Jaroslav Pikal, byl této myšlence příznivě nakloněn a navíc se stal i kurátorem 
této výstavy. 

Samotná výstava je rozdělena do několika obrazových částí, které ukazují historii  
záchranných útvarů, techniku, výcvik a cvičení.  Jedna z částí též dokumentuje nasazení 
sil a prostředků ve prospěch civilního obyvatelstva a různých organizací při živelných 
pohromách a různých haváriích. Nechybí také přehled návštěv významných osobností  
a akcí, které svým významem přesáhly rámec útvarů. Součástí výstavy jsou i ukázky 
vojenské a záchranářské techniky, výstroje, vybavení a různých vojenských artefaktů. 
Muzeum Jindřichohradecka tímto zve všechny zájemce, kteří se zajímají o období 
působení vojenských záchranářů, ke shlédnutí této výstavy. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012 od 16 hodin ve výstavních 
prostorách Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí.   

Petr Pokovba 

Zemědělství na Jindřichohradecku v letech 1945 – 1960 
 

Bouřlivý rozvoj průmyslu v 19. století se Jindřichohradecku téměř vyhnul. Nena-
cházely se zde žádné významné suroviny, převládala tradiční řemeslná výroba, prapor 
průmyslu neslo jen několik nových textilních podniků. Nejvýznamnějším hospodář-
ským odvětvím zůstalo zemědělství, jehož významnou složku tvořilo lesnictví a ryb-
níkářství. Mnoho se na tom nezměnilo ani po první světové válce a vzniku samostatné-
ho státu, pozemková reforma pouze proměnila vlastnické vztahy, když velká část půdy 
černínského velkostatku byla rozdělena sedlákům či přešla do rukou státu.  

Převratné změny ale nastaly po druhé světové válce. Právě situace zemědělství na 
Jindřichohradecku po roce 1945 se stala tématem nové výstavy v konferenčním sále 
muzea, kterou autoři rozdělili do t ří hlavních tematických částí. Po krátkém úvodu 
výstava poukazuje na změny vlastnických poměrů po konfiskaci majetku Němců, 
kolaborantů a zrádců, na problematiku osidlování pohraničí, politický zápas o revizi 
pozemkové reformy a stav zemědělské výroby do roku 1948. Druhou oblastí, na níž 
výstava soustředila pozornost, je zemědělská politika KSČ a proces kolektivizace. 
V roce 1949 byl přijat zákona o Jednotných zemědělských družstvech a záhy se rozpou-
tal boj o socializaci vesnice, jehož cílem byla likvidace samostatně hospodařících 
sedláků a jejich začlenění do JZD. Odporu proti takovému postupu je pak věnována 
třetí část výstavy. Na některých konkrétních případech ukazuje na metody místních 
mocenských složek při násilné kolektivizaci a perzekuci tzv. kulaků, vesnických 
boháčů a sedláků. Výstava, jejíž součástí je i projekce videodokumentu Ústavu pro 
studium totalitních režimů Obrazy kolektivizace, je tak příspěvkem muzea pro pozná-
vání složitého a pro mnohé účastníky tragického období novodobých dějin regionu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná závažnou problematiku i z pohledu celostátního, roz-
hodlo se Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 
režimů při příležitosti konání výstavy uspořádat odbornou konferenci Československé 
zemědělství v letech 1945 - 1960. Téměř čtyři desítky přihlášených účastníků z Čech, 
Moravy a Slovenska budou na konferenci prezentovat výsledky své badatelské práce 
v oblasti výzkumu a dokumentace zemědělské politiky i procesu kolektivizace o odporu 
proti ní na území bývalého Československa. Příspěvky jsou soustředěny do tří tematic-
kých bloků, odpovídajících členění výstavy. Konference, nad níž převzali záštitu mi-
nistr zemědělství ČR Petr Bendl a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, se uskuteční 
ve dnech 25. a 26. března 2012 v prostorách Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 
František Fürbach 

 

Dobový regionální tisk věnoval zemědělství velkou pozornost. 



Zajímavosti z nových expozic 
 

V letošním roce připravili odborní pracovníci Muzea Jindřichohradecka pro čtenáře 
zpravodaje NOVUM seriál o nejzajímavějších exponátech, které budou od dubna 2012 
vystaveny v muzeu. V nové expozici Marie Hoppe-Teinitzerová to jsou: 
 

Nejzajímavější reali zace textilních dílen 
 

Jediná nová stálá expozice Muzea Jindřichohradecka, která se nachází odděleně od 
ostatních muzejních expozic a jež je věnována životu a dílu významné české textilní 
výtvarnice Marie Hoppe-Teinitzerové, se nachází v nově zbudovaném Domě gobelínů 

v bývalém panském pivovaře. Moderně vybudovaná expozice 
si klade za cíl představit osobnost umělkyně v co nejširším 
záběru. Postupně jsou představeny nejenom její životní osudy  
a umělecká tvorba, ale také výsledky její práce i její sny a smě-
lé plány, které se ne vždy vyplnily.  

Většina vystavených předmětů pochází ze sbírek Muzea 
Jindřichohradecka. Z nich za povšimnutí jistě stojí zlatá 
medaile, kterou získala M. Teinitzerová za realizování tapiserie 
určené do Velké Auly Karlovy univerzity k jejímu 600. výročí 
založení. Vystavena je také tapiserie Zvířátka, jediná ve 
sbírkách muzea, utkaná podle návrhu meziválečné malířky  
M. Marešové a inspirovaná bajkou Divoký kozel od V. Říhy. 
Ke shlédnutí je i bohatý soubor textilií postihující celé období 

působnosti dílny, dále třeba tkalcovský stav a navíječka a také návrhy pro textilní 
realizace. Vedle muzejních exponátů jsou zde k vidění také předměty ze soukromých 
sbírek. K nejzajímavějším jistě patří šaty pro Pražské Jezulátko, 
původně určené pro K. Schwarzenberga, otce současného 
ministra zahraničních věcí, který na konci 30. let 20. století 
zadal dílně několik existenčně důležitých zakázek pro svůj hrad 
Orlík. Jednalo se o hedvábné tapety s rostlinnými motivy 
převzatými z gotických nástěnných maleb z kaple na Zvíkově. 
Vzorky těchto textilií jsou taktéž ke shlédnutí v expozici. Další 
zajímavou zápůjčkou je tapiserie/závěs Les (Strom života) 
vytvořený v roce 1944 podle návrhu J. Trnky, jenž je v majetku 
Galerie moderního umění v Hradci Králové. Vystavený návrh – 
barevná skica je naopak v majetku našeho muzea. Díky těmto 
okolnostem se můžou současně prezentovat a zároveň lze 
porovnat odlišnosti návrhu a následné finální podoby realizace. 
Návštěvníky také jistě zaujme zápůjčka Národního Památkového ústavu v Českých 
Budějovicích. Jedná se o křeslo z jindřichohradeckého zámku, jehož potah vytvořila  
M. Teinitzerová v roce 1911, a které patřilo mezi první zakázky po založení dílen. 
Objednávka vzešla od majitelů jindřichohradeckého panství, rodu Černínů, kteří tímto 
pomáhali dílně a jejich zakladatelce v nesnadných začátcích. 
Část zapůjčených předmětů bude vždy pro novou návštěvnickou sezónu obměňová-

na, takže návštěvníci budou mít možnost každý rok shlédnout něco nového a unikátní-
ho. Pro příští roky se počítá se zajímavými zápůjčkami třeba z Umělecko-průmys-
lového muzea v Praze nebo Moravské galerie v Brně. 
 Expozice Marie Hoppe-Teinitzerová je pro návštěvníky otevřena již od 1. dubna  
a uzavírat se bude 31. října. 

Jakub Valášek, Alexandra Zvonařová  

Z p r á v y : 
 
MMMMuzeum Jindřichohradecka - expozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně 

mi mo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je  
otevřena pouze o víkendech od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin. Výstavní 
prostory v minoritském klášteře jsou otevřeny od 20. dubna denně mimo pondělí od 
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost 
uzavřen.  
 

V PONDĚLÍ VELIKONO ČNÍ JSOU MUZEUM I V ĚŽ OTEVŘENY!  
 
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. 
 

JJJJindřichohradecké muzeum zve všechny zájemce do nových expozic v neděli 1. dubna 
2012 v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v jezuitském semináři na Balbínově náměstí.  
Od 13.00 do 15.00 hodin vystoupí Old Steam Boat Jazz Band. 
    
MMMMuzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy VOJENŠTÍ ZÁCHRÁNÁŘI 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI, která se koná ve čtvrtek 5. dubna od 16.00 hodin  
ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ . Výstava potrvá do 3. 6. 2012   
    
VVVV  pondělí 9. dubna od 18.00 hodin se koná VELIKONO ČNÍ KONCERT TRUMPET 
TUNE ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie při minoritském klášteru ve Štítného ulici. 
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč. Jste srdečně zváni. 
    
SSSSpolek přátelé starého J. Hradce pořádá besedu s Vladimírem Vokolkem na téma 
POSVÁTNÁ MÍSTA JIŽNÍCH ČECH, která se koná v pondělí 16. dubna 2012  
od 19.00 hodin a je spojena s uvedením a autogramiádou jeho nové knihy. Těšíme se na Vás 
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. 
    
MMMMuzeum  zve všechny zájemce na vernisáž výstavy ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘI-
CHOHRADECKU, která se koná ve čtvrtek 19. dubna od 16.00 hodin v konferenčním 
sále muzea ve Štítného ulici. Výstava potrvá do 30. 12. 2012 
    
KKKKlub historie letectví Jindřichův Hradec a Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s ČsOL 
– Jednota bratra Stanislava Berana Jindřichův Hradec Vás srdečně zvou na přednášku 
Karla Ludvíka „ ČTVRTÝ ZE T ŘÍ KRÁL Ů - podruhé“ v pátek 20. dubna 2012  
od 18.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. 
 
ÚÚÚÚstav pro studium totalitních režimů a Muzeum Jindřichohradecka pořádají 25. – 26. dubna 
2012 mezinárodní vědeckou konferenci Kolektivizace v Čechách, na Moravě a na 
Slovensku. ČESKOSLOVENSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V LETECH 1945-1960 v konfe-
renčním sále muzea  ve Štítného ulici. 
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