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Kroja čky malé i velké 
 

Cyklus výstav, které jsou určeny pro děti i jejich rodiče, představí v letošním roce práce 
tří autorek, které společně vytvářejí krojované panenky. Ty jsou strojeny do miniaturních 
replik lidových krojů z celé České republiky. Každá panenka je originál, nikdy nevznikne 
stejná kopie. V tom je krása ruční práce Marie Žilové, Evy Jurmanové a Dagmar Jurčíkové. 

Jejich krojované panenky, krojačky, jsou oblečeny do přesných replik českého  
a moravského lidového kroje. Předlohou pro ruční výrobu kroje jsou popisy a střihy starých 

lidových krojů. Výšivky jsou přesné zmenšeniny původní 
kresby. Veškeré oděvní součástky jsou ručně šité. Na výrobu 
krojů je použito starých původních materiálů, nebo podobných 
v současnosti vyráběných. Část využívaných krajek je na 
základě historické předlohy ručně paličkovaná nebo síťovaná. 

Na výstavě bude k vidění na osmdesát panenek v téměř 
všech známých českých a moravských krojích. Nejvíce panenek 
pochází ze společné dílny Marie Žilové a její dcery Evy 
Jurmanové. Společně oblékají kupované panenky převážně 
s porcelánovými hlavičkami. Eva kroje vyšívá a Marie šije. 

První kroj, který společně ušily, byl kroj třebíčský vytvořený podle popisu sběratele Vlasti-
mila Bělíka. První panenka se příliš nepovedla. Neměla dobré usazení pasu a měla špatně 
udělanou kordulku. Bylo nutné jí předělat. Přesto, že jejich první panenka nebyla dokonalá, 
pustily se do další tvorby. V současné době mají zpracováno patnáct krojových oblastí, jichž 
podle záznamů z první poloviny 19. století existovalo v Čechách sedmnáct a na Moravě a ve 
Slezsku více než čtyřicet.  

První série, kterou autorky vytvořily, představuje kroje z Českomoravské vysočiny. Dů-
vodem je jejich „domovská“  příslušnost ve Žďáru nad Sázavou. Vznikly tak kroje z Telče, 
Dačic, Třebíče, Žďáru nad Sázavou a Litomyšle. Postupně vznikaly kroje vytvořené podle 
populárních krojových předpisů známé etnografky Blaženy Šotkové. K nejsložitějším 
krojům, co do pracnosti, patří kroj litomyšlský, mladoboleslavský a kyjovský. Například na 
kroji z Litomyšle jsou tři druhy ručních prací – 
síťování, paličkování a výšivka.  Na kroji mlado-
boleslavském je zase uzlíčková technika na 
zástěře, kterou se bylo nutné při této příležitosti 
naučit. Doba výroby kroje je velmi rozmanitá. 
Jednoduchý polopracovní kroj z Doudlebska 
může vzniknout i za dvanáct hodin, trochu 
složitější třeba jihlavský kroj zabere okolo třiceti 
pěti hodin. Nejsložitější litomyšlský kroj si 
vyžádá sedmdesát hodin, mladoboleslavský 
devadesát devět a kyjovský až sto čtyřicet. 

Pro obě autorky vytváří některé panenky s porcelánovou hlavou výtvarnice Dagmar Jur-
číková, která je hostem výstavy. Pro srovnání jsou miniaturní tradiční oděvy doplněny 
vybranými historickými lidovými kroji, které byly nošeny od poloviny 19. do počátku  
20. století na mnoha místech naší republiky.  

Na slavnostní vernisáži výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2012 ve výstav-
ním sále Ve Svatojánské, se setkáte nejenom se všemi krojačkami, ale také s jejich autorka-
mi a dětskou částí Jarošovské krojové družiny. 

Alexandra Zvonařová 
 

Na věž proboštského kostela se běhá již 15 let 
 

Nápad uspořádat spotrovně-zábavnou soutěž Běž na věž přišel již v roce 1998 a v roce 
letošním se tak dostáváme k jubilejnímu XV. závodu. Není bez zajímavosti, že vítězný čas  
I. ročníku soutěže nebyl dosud překonán. Tehdy vyhrál Martin Stukbauer z Jindřichova 
Hradce s časem 0:40:70. Po celou dobu trvání závodu nepřesáhly vítězné časy hladinu 
0:50:00. Soutěž se postupně profilovala, až se v posledních letech ustálil počet jednotlivých 
kategorií. Soutěží se tedy v kategoriích dívky do 15 let, chlapci do 15 let, mládež do 25 let, 
dospělí nad 25 let, „senioři“  nad 35 let a poslední kategorií, která přibyla teprve před pár lety 
jsou „veteráni“  nad 50 let, protože se prudce zvýšil počet účastníků, kteří nemohli obstát 
v konkurenci nejsilnějších kategorií, ze kterých se nejčastěji rekrutují absolutní vítězové. 

 V historii závodu bylo nejmladším účastníkům 4 roky a nejstarší závodník se vydal do 
útrob věže s úctyhodnými 74 roky. Nejrozlehlejším a velmi odvážným závodníkem byl  
i známý hradecký fotograf Josef Böhm. Počet jednotlivých pohárů, které po celou dobu pro 
soutěž vytváří paní Romana Hulíková ve své keramické dílně, je sice omezen, ale ty nejsou 
jediným cílem, který ponouká zájemce o účast na soutěži. Tím nejsilnějším, co účastníky 
láká, je překonávání vlastních limitů. Po odběhnutí závodu obdrží každý účastník diplom, na 
kterém je uveden čas, ve kterém dokázal zdolat všech 153 schodů městské věže, od odstar-
tování panem Karlem Slámou, který je tradičním moderátorem celé akce, od rohu domu až 
k doteku na horní zábradlí na ochozu věže, kdy se v tom momentu zastaví stopky v rukou 
komisaře závodu Vladislava Buriana.  

Je pravidlem, že účastníci se vrací rok co rok a porovnávají své výkony, nezřídka se  
opakují i jména absolutních vítězů jednotlivých ročníků. Po dvakrát vyhrál závod právě 
Martin Stukbauer (v letech 1998 a 1999), Petr Dvořák (v letech 2004 a 2005), Petr Pokovba 
jr. (v letech 2009 a 2010). Dokonce třikrát stanul na stupni nejvyšším Martin Hrádek, který 
vyhrál v letech 2006, 2007 a 2008. Odměnou pro absolutního vítěze je obdržení křišťálové-
ho putovního poháru přímo z rukou ředitele muzea. Tento pohár ovšem zdobí vítěze pouze 
po dobu jednoho roku, kdy jej musí odevzdat k předání svému nástupci. V roce letošním tak 
učiní Daniel Uksa z Dolní Radouně, který v roce loňském, jako teprve 17letý obhájil 
vítězství s velmi krásným časem 0:42:15. 

Každoročně se o ozvučení soutěže stará agentura Kaymann records z Kardašovy Řečice  
a neobejdeme se také bez dozoru Červeného kříže, který naštěstí nikdy nemusel nijak vážně 
zasahovat. V letech minulých byla přizvána také Veřejná bezpečnost nebo jindřichohradečtí 
hasiči, kteří provedli ukázku slaňování věže, při X. ročníku předvedli rekonstrukci dramatic-
ké historické události, která se stala u městské věže v první polovině 17. století, jindřicho-
hradečtí šermíři Páni z Hradce. Také moderátor celé akce Karel Sláma několikrát měnil svou 
roli v kostýmovaných mikropředstaveních. V posledních letech nám mezi jednotlivými 
kategoriemi zpestřují květnové sobotní dopoledne, které je soutěži vyhraženo, svým progra-
mem hudebníci Pouličníci. Velmi vstřícný je také pan Zdeněk Kasper, který kvůli soutěži 
pravidelně otevírá svůj Dada club, pasovaný na hlavní stan pořadatelů, již v ranních hodi-
nách. Letošní závod se koná 12. května, uvidíme, jestli společně posuneme své hranice. 

red. 



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 Landfrasova tiskárna to je: 
 

Landfrasův rychlolis z roku 1844 
 

V letošním roce byla v rámci nových expozic Muzea Jindřichohradecka otevřena 
také expozice s názvem Landfrasova tiskárna. Nový důstojný prostor v přízemí hlavní 
budovy muzea na Balbínově náměstí umožnil po mnoha letech cílené sbírkotvorné 
činnosti muzea v oblasti jindřichohra-
deckého knihtisku vystavit celý 
soubor památek na nejvýznamnější 
mi mopražskou tiskárnu 19. století. 
Památky na Landfrasovu tiskárnu byly 
do muzejních sbírek doplňovány 
PhDr. Janem Mukem již od 30. let  
20. století, významné soubory jsme 
získali i v 90. letech 20. století. Do 
souboru památek na tiskárnu patří 
rukopisy, tisky, dřevěné i kovové 
tiskařské štočky, archiválie, fotografie i původní tiskařské stroje. Menší příklopový lis 
pochází z konce 19. století a býval součástí expozice Knižní kultura. Starší a rozměrný 
rychlolis z roku 1844 byl nákladně kompletně restaurován v roce 1997 v Technickém 
muzeu v Brně. Stal se ústředním exponátem výstavy věnované 200. výročí vzniku 
Landfrasovy tiskárny. Posléze jej mohli návštěvníci vidět v pokladně muzea. Od 
letošního dubna je stálou součástí zmíněné expozice.  

Strojní vybavení Landfrasovy tiskárny odráželo úroveň rozvoje podniku. Původně 
pracovala tiskárna na 4 lisech, které byly zhotoveny po požáru města v roce 1801. 
Postupný rozmach podniku vedl i k doplnění strojového parku, k němuž docházelo 
především po převzetí podniku Aloisem Josefem Landfrasem. Do roku 1844 pracovala 
tiskárna na 12 ručních lisech, od té doby se uvádí nově zdokonalené 3 lisy strojní. Do 
této trojice patřil též dochovaný rychlolis, který byl vyroben právě v roce 1844 ve 
vídeňské továrně Leo Millera pod výrobním číslem 104.  

Za vynálezce rychlolisu je považován Friedrich König, který zkonstruoval první 
takový stroj v roce 1811. Samotný vynález rychlolisu na počátku 19. století znamenal 
velký zlom v technologii tisku, používal totiž nové hnací síly – parního stroje. Zatímco 
ruční lis tiskl cca 300 archů za hodinu, původní Königův rychlolis 1100 archů za tutéž 
dobu. Leo Müller byl vlastně zaměstnancem v továrně vynálezce rychlolisu Königa  
a v roce 1836 založil společně s F. Helbigem první továrnu na výrobu tiskařských strojů 
v Rakousku.  

Dochovaný restaurovaný rychlolis je nejstarší technickou památkou svého druhu 
dochovanou na území republiky. Další rychlolis je vystaven v nedávno vzniklé expozici 
polygrafie v Národním technickém muzeu v Praze a pochází z roku 1877. Dva lisy 
Müllerovy výroby jsou doloženy ve Vídni v Technisches Museum (z roku 1836)  
a v Deutsches museum München (1842).  

Rychlolis se stal dominantou nové expozice a zprostředkovává návštěvníkům mož-
nost nahlédnout do celého procesu vzniku knihy v Landfrasově tiskárně. 
 

Štěpánka Běhalová 

 

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.  
 

O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 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 na vernisáž výstavy KROJAČKY 

MALÉ I VELKÉ. Na výstavě budou prezentovány autorské panenky v přesných replikách 
českých, moravských a slovenských lidových krojích v kontextu s pravými lidovými kroji 
nejen ze sbírek našeho muzea. Vernisáž se bude konat ve výstavním sále „Ve Svatojánské“  
ve čtvrtek 3. května od 16 hodin a bude trvat do 30. prosince 2012. Při slavnostním 
zahájení vystoupí dětská část Jarošovské krojové družiny. 

    
VVVV  sobotu 12. května 2012 se koná již XVI. ro čník sportovně-zábavné soutěže BĚŽ 

NA VĚŽ o putovní pohár ředitele muzea. Soutěží se v 6 kategoriích podle věku – dívky 
do 15 let, chlapci do 15 let, mládež do 25 let, dospělí do 35 let, „senioři“  nad 35 let  
a „veteráni“  nad 50 let. Prezence začíná od 8.30 hodin, závod bude odstartován  
v 9.00 hodin. Sraz u městské vyhlídkové věže.  

    
SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá přednášku PhDr. Jaroslava Pikala  

na téma NOVÉ EXPOZICE MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA, která se bude konat  
v pondělí 14. května 2012 od 19.00 hodin. Těšíme se na Vás v konferenčním sále muzea 
ve Štítného ulici. 
 
MMMMuzeum Jiondřichohradecka Vás srdečně zve do výstavní síně „V jezuitském semináři“  

na výstavu VOJENŠTÍ ZÁCHRÁNÁŘI V JINDŘICHOVĚ HRADCI. Výstava potrvá 
do 3. června 2012   
 
JJJJindřichohradecké muzeum  zve všechny zájemce na výstavu ZEMĚDĚLSTVÍ NA 

JINDŘICHOHRADECKU PO ROCE 1945, která je umístěna v konferenčním sále 
muzea ve Štítného ulici. Výstava potrvá do 30. 12. 2012 
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