
 

 
VZEŠLA Z HLÍNY 

výstava ke 130. výročí založení  keramické školy  
 
  Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá až do 16. století. V polovině 19. století 
přicházeli do města noví odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnář-
ství.  Kvalitní místní suroviny, letitá tradice a zájem o rozvoj českého odborného školství 
vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde.  
 Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku,"...aby žactvo v ní 
nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň  
i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních.". Studium bylo tříleté, do 
roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období 

secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila 
významných mezinárodních výstav. Podle zkušeností školy a jejích učitelů byly zřizovány 
obdobné školy doma i v cizině. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyň-
ské keramické školy a její převedení do Prahy. 
 Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo 
studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 
1954 byl zaveden nový studijní obor - technologie keramiky. V roce 1973 byl otevřen nový 
domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba - dílny točírna a sádrovna. V roce 
1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie, v roce 2000 obor tvarování průmyslových 



výrobků - průmyslový design, v roce 2006 obor propagační výtvarnictví - propagační 
grafika a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009. Ve 
spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. škola otevřela tříletý učňovský obor Výrobce a dekora-
tér keramiky, a to od 1. 9. 2013. 
 V souvislosti se zaváděním nových nekeramických 
oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy - ten 
současný je Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, 
Písecká 203. Rozhodně se tím nezavrhuje tradice, které si 
velmi vážíme, ale zároveň chceme zdůraznit, že škola 
vyučuje různé (i nekeramické) výtvarné obory napojené na 
průmysl. Cíl práce školy je stejný jako před sto lety: 
vychovat kreativní absolventy, kteří se v životě neztratí. 
 Za dobu své existence škola vychovala více než 3.900 
absolventů - umělců, řemeslníků, techniků, ale i učitelů. 
Měla velký význam pro rozvoj keramického průmyslu 
v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Důležitá je i pro 
konání mezinárodních keramických sympozií, která 
probíhají jako bienále nepřetržitě od roku 1966. Jejich 
výsledky jsou vystaveny v Alšově jihočeské galerii 
v Bechyni a v Umělecko-průmyslovém museu v Praze. 
 Škola je otevřena mezinárodní spolupráci. Probíhají zde různé projekty i výměnné praxe, 
časté jsou výstavy prací žáků i pedagogů. Snahou školy je přizpůsobit obsah vzdělání 
měnícím se požadavkům doby, modernizovat obsah výuky a vychovat kreativní absolventy, 
kteří obstojí v tuzemské i mezinárodní konkurenci. 
 Srdečně proto zveme na slavnostní vernisáž ve čtvrtek 10. 9. 2015 od 16 hodin, při níž se 
můžete ponořit do více než stoleté historie této významné keramické školy a prohlédnout si 
výběr toho nejzajímavějšího, co bylo během její existence vytvořeno. 
 
 

Jiří Novotný, Jakub Valášek 
 

VÝTVARNÉ DÍLNY K VÝSTAV Ě JAPONSKÉ HRAČKY 
  

 Pro děti z mateřských školek a pro žáky prvních stupňů 
škol základních jsou určeny výtvarné dílny, které proběh-
nou v úterý a ve středu 29.-30. září v konferenčním sále 
muzea. Děti se budou moci seznámit s hračkami a hrami 
dětí z Japonska. Prohlédnou si výstavu a samy si zkusí 
jednoduché hračky vyrobit.  
 Pro nejmenší budou připraveny omalovánky a skládač-
ky, mohou se pokusit o skládání jednoduchých tvarů 
origami nebo si vyrobit císařský řád chryzantém. Starší 
děti si budou moci zkusit složit prostorové origami, které 
je při sestavování malým hlavolamem a vytvoří si jedno-
duchou pohyblivou loutku divadla Bunraku. 
 Doba trvání jedné dílny je cca 60 minut. Orientační 

časy jednotlivých dílen jsou: 8.00-9.00, 9.30-10.30, 11.00-12.00, 13.00-14.00, 14.30-15.00 
hodin. Na dílny je nutno se předem přihlásit u Pavly Míchalové na telefonu: 728 976 004 
nebo na e-mailové adrese: michalova@mjh.cz. 

Pavla Míchalová  



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Dalším ze sbírkových fondů muzea, jenž obsahuje dokumenty týkající se období první 
světové války, je fond nazvaný Regionální historie. Obsahuje především různé tiskoviny či 
písemnosti a nejrůznější předměty vypovídající o životě obyvatel Jindřichohradecka přede-
vším ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, ale i ve zcela nedávné minulosti. 
 Období války je ve sbírkovém fondu zastoupeno jednak předměty všedního života 
regionu, např. účty a reklamními letáky firem z Jindřichova Hradce a okolí, osobními 
dokumenty, korespondencí apod., jednak předměty přímo se dotýkajícími válečného dění. 
Mezi takové sbírkové předměty patří především korespondenční lístky polní pošty, adreso-
vané nejčastěji rodinným příslušníkům vojáků odvedených na frontu. Tito vojáci bojovali 
hlavně v pěším pluku č. 75, jehož příslušníci byli doplňováni z Jindřichohradecka, Třeboň-
ska, Táborska a Pelhřimovska. Až do listopadu 1915 sídlil doplňovací prapor pluku, nasaze-
ného nejprve na ruské a od léta 1917 na italské frontě, v Jindřichově Hradci, pak byl přelo-
žen do maďarského Debrecína. Dalšími vojenskými jednotkami, v nichž sloužili muži 
z regionu, byly 10. dragounský pluk a prapor zeměbraneckého pluku č. 29, který sídlil 
v Českých Budějovicích.  
 Unikátní památkou na válku a její 
oběti je dřevěná deska se jménem 
Františka Bláhy, nadporučíka 75. pěšího 
pluku, který zemřel před sto lety 
v Haliči. Tabulku s jímavým veršem 
„Kv ět lásky – zlomen ranou – s Bohem 
Pane – v nebi nashledanou“ zhotovil 
důstojníkův sluha Jan Dosoudil a umístil 
ji na jeho hrob, po válce se pak dostala 
do Jindřichova Hradce.  
 Pozoruhodným exponátem je rovněž Heldenbuch 1914-19, ručně psaná pamětní kniha 
„věnovaná čestné památce železných Pětasedmdesátníků v železných časech“. V kožených 

deskách s ozdobným stříbrným kováním jsou vloženy listy, které obsahují titul, pak násle-
duje strana se zdobeným nápisem Dekorovaní důstojníci a mužstvo a dále vyobrazení 
jednotlivých druhů vyznamenání a dlouhé seznamy jmen jejich nositelů. Autorem maleb 
 i ozdobných motivů a zřejmě i písařem je známý jindřichohradecký malíř Jiří Kaucký,  
za války rovněž příslušník 75. pěšího pluku, jemuž se po krvavých bitvách v Haliči v letech 
1914-1915 dostalo hrdého pojmenování „železný“. 

František Fürbach 



 
 

Expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně 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 13.30 do 16.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře jsou otevřeny denně 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost 
uzavřen. 

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. 

 

Jindřichohradecké muzeum pořádá v pátek 11. září od 20.00 hodin NOČNÍ KOMEN-
TOVANOU PROHLÍDKU KOSTELA SV. JANA K ŘTITELE S PROJEKCÍ 
NÁSTĚNNÝCH MALEB. Návštěvníky provede archeolog muzea Mgr. Vladislav Burian. 
Počet osob ve skupině je omezen. Vstupenky si můžete  zakoupit od 1. září na pokladně  
ve Štítného ulici. Vstupné 80 Kč/os. 

 

  Muzeum Jindřichohradecka pořádá 29.-30. září  od 8.00 do 15.00 hodin VÝTVARNÉ 
DÍLNY PRO ŠKOLY k výstav ě JAPONSKÉ HRAČKY. Dílny jsou určeny pro děti  
z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol a budou se konat v konferenčním sále 
minoritského kláštera ve Štítného ulici. Program trvá cca 60 min. Na dílnu je nutno se 
předem přihlásit na tel. 384 363 661 nebo 728 976 004 u P. Míchalové.  
 

 Jindřichohradecké muzeum vás zve na výstavu UMĚNÍ MISTR Ů KAMNÁ ŘŮ do 
výstavní síně "V jezuitském semináři".  Středověké kachle nalezené v jihočeském regionu 
budou vystaveny  do 27. září 2015. 
 

 Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu DAGMAR DOST-NOLDEN - 
VOLÁNÍ RÁJE do křížové chodby minoritského kláštera. Zde jsou představeny obrazy, 
objekty a instalace českoněmecké výtvarnice. Výstava potrvá do 6. září 2015.   
 

 Ve výstavním sále "Ve Svatojánské" je umístěna výstava JAPONSKÉ HRAČKY, 
zapůjčená z Národního muzea -  Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických 
kultur. Výstava potrvá do 30. prosince 2015. 
 

  Do 30. prosince 2015 můžete také navštívit výstavu ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH  
II. SVĚTOVÉ VÁLKY  o působení našich vojáků v II. zahraničním odboji, která je  
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.  V konferenčním sále je také zpřístupněna 
výstavka JAN HUS o historii pomníku mistra Jana Husa v Husových sadech v J. Hradci  
u příležitosti 600 let od jeho upálení.  
 
 

 


