
85. výroční zpráva – rok 2020 

 

I. Pracovníci muzea v roce 2020 

 

Vedení muzea                                                   

Ředitel                                                       PhDr. Jaroslav Pikal 

Vedoucí ekonomicko-provozního úseku  Věra Křížová (zároveň ekonomka, mzdová účetní a  

                                                                  zástupkyně ředitele) 

Vedoucí odborného úseku                        Mgr. Alexandra Zvonařová (zároveň etnografka) 

 

Odborný úsek 

Aranžérka-výtvarnice                                Mgr. Helena Svobodová  

Archeolog                                                  Mgr. Jan Kocina 

Archeologická dokumentátorka                Bc. Gabriela Zemanová, od 01.01.                                

Dokumentátorka sbírky                             Pavla Míchalová (zároveň pracovnice vztahů  

                                                                   k veřejnosti) 

Edukační a marketinková pracovnice       Bc. Eva Skořepová, do 30.04. 

                                                                   Ing. Martina Machartová, od 01.08. 

Historik                                                      Mgr. Vladislav Burian, od 01.01.  

                                                                   Mgr. Lenka Dvořáková 

Historik umění                                           MgA. Jakub Valášek 

Konzervátor                                               Luděk Fiala 

                                                                   MgA. Vendula Skořepová, do 31.12. 

Odborná knihovnice                                  PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 

 

Provozně-ekonomický úsek 

Pokladní                                                     Jitka Pražáková, do 06.01. a od 12.05. do 31.12. 

                                                                   Eva Tušinovská, do 06.01. a od 12.05. do 31.12. 

Pracovník IT                                              Lukáš Hadrava, do 30.09. 

Průvodci                                                     Jana Fedrová 

                                                                   Jana Koutníková  

Průvodci v Domě gobelínů                        Petr Spáčil 

                                                                   Dagmar Valentová  

Účetní                                                        Dagmar Vítkovská (zároveň sekretářka ředitele) 

Údržbáři                                                     Pavel Cichra 

                                                                   Tomáš Fedra 

Uklízečky                                                   Růžena Písecká, do 31.12.   

                                                                   Renáta Vaňásková 

                                                                   Anna Vítovská 

Vedoucí provozu                                        Jan Svobodný (zároveň správce depozitářů)                                                                   

Vedoucí průvodce                                      Martin Dolejší 

 

Příležitostní pracovníci 

   Muzeum uzavřelo celkem 31 dohodu o provedení práce a 4 dohody o pracovní činnosti. Na 

základě těchto dohod pracovali v muzeu krátkodobě zaměstnanci především ve funkcích 

průvodců a pomocných dokumentátorů.  

 

II. Provozní činnost v roce 2020 

 

Finanční hospodaření muzea    



   Výnosy muzea v roce 2020 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve 

výši 21,244.000 Kč, tržbami za vlastní výkony ve výši 2,198.207 Kč, dotací Ministerstva 

kultury ČR ve výši 126.000 Kč z programu VISK 6 na digitalizaci rukopisů a starých tisků, 

refundací Jihočeského kraje ve výši 3.560 Kč slev ze vstupného a odpisy daru Města J. 

Hradec ve výši 164.451 Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 23,736.217 Kč a 

náklady ve výši 23,608.847 Kč a dosáhlo tak hospodářského výsledku ve výši 127.370 Kč.  

   Rezervní fond byl rozdělen na rezervní fond a rezervní fond pokladničky. Zůstatek 

rezervního fondu na konci roku 2020 byl 473.429 Kč. K části zůstatku za rok 2019 ve výši 

462.386 Kč přibyl příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 11.043 

Kč.  

   Zůstatek rezervního fondu pokladničky na konci roku byl 206.401 Kč. K části zůstatku 

rezervního fondu za rok 2019 ve výši 175.235 Kč přibyly vklady z veřejných sbírek ve výši 

31.150 Kč a úroky ve výši 16 Kč. 

   Zůstatek investičního fondu na konci roku byl 1,997.294 Kč. Zůstatek za rok 2019 ve výši 

1,816.120 Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 866.144 Kč. Prostředky z fondu byly 

použity na nákup sbírkových předmětů ve výši 641.459 Kč a kamerového systému ve výši 

43.511 Kč. 

   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 408.419 Kč. Zůstatek za rok 2019 ve výši 368.419 

Kč byl doplněn přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 40.000 

Kč.  

   Zůstatek fondu jmění muzea na konci roku 2020 byl 18,683.773 Kč, fondu jmění muzea dar 

města 1,334.466 Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 19.391 Kč.  

   Detailní přehled o finančním hospodaření muzea je uveden v kapitole III. 

 

Objekty muzea                   

   Muzeum působilo v roce 2020 ve 4 objektech.                                                                                               

   Areál kostela sv. J. Křtitele a bývalého minoritského kláštera čp. 124/I v J. Hradci patří 

Jihočeskému kraji. V sousedství kláštera mělo muzeum od Města J. Hradec na parkánu 

pronajatou zahradu a dílnu za 10.076 Kč.                                                                                                                                                                       

   Bývalý jezuitský seminář čp. 19/I v J. Hradci patří Městu J. Hradec a muzeum ho mělo od 

Města pronajatý za roční nájem 172.653 Kč. Městu rovněž patří městská věž čp. 80/I u 

farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci a Nežárecká brána, které mělo muzeum 

vypůjčené za poloviční podíl ze zisku z provozování městské věže, což činilo v roce 2020 

30.948 Kč, a pozemky pod kamennými plastikami v městském parku v J. Hradci, které mělo 

muzeum pronajaté za symbolickou částku 1 Kč. 

   Muzeum se podílelo na provozování expozice Život a dílo Marie Hoppe-Teinitzerové 

v novém pivovaru čp. 202/I v J. Hradci, který patří České republice a který má pro svou 

organizaci Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel vypůjčený Město J. Hradec. Muzeu 

připadlo 20 % vybraného vstupného, což činilo v roce 2020 30.947 Kč. 

   Areál kostela sv. J. Křtitele a bývalého minoritského kláštera využívalo muzeum pro 

koncertní, přednáškovou a výstavní činnost. Jsou v něm rovněž pracovny a pracoviště 

zaměstnanců muzea a převážná část depozitářů. V prostorách semináře byly soustředěny 

expozice; zůstala v něm dále malá část depozitářů. Městskou věž provozovalo muzeum jako 

vyhlídkovou.  

   Od firmy ČEVAK Č. Budějovice mělo muzeum pronajatou jako provizorní depozitář 

velkokapacitní garáž za 20.068 Kč. 

 

Stavební činnost       

   Město J. Hradec provedlo celkovou rekonstrukci záchodu pro vozíčkáře v jezuitském 

semináři. 



   Muzeum a Město J. Hradec společně provedly opravu střechy městské věže, kterou přivedla 

do havarijního stavu velká vichřice na začátku roku. Muzeum provedlo rychlé provizorní 

opravy, aby odtržené kusy střešních plechů neohrožovaly celý střed města, a Město J. Hradec 

následně provedlo celkovou opravu.   

   V areálu minoritského kláštera muzeum provedlo pouze práce související se stavební 

údržbou objektu.  

 

Další činnost       

   V průběhu roku muzeum pořídilo nový nábytek do pokladny a místnosti průvodců 

v jezuitském semináři, 8 odvlhčovačů do expozic, interaktivní tabuli pro edukaci, fundus do 

nové expozice kamenných artefaktů v jezuitském semináři, docházkový terminál do 

jezuitského semináře, výstavnický fundus do konferenčního sálu, nové vstupenkové programy 

pro pokladny v jezuitském semináři a v minoritském klášteře a novou ústřednu elektronického 

zabezpečovacího zařízení v minoritském klášteře. 

   Muzeum průběžně obměňovalo zastaralé či nefunkční zařízení informační technologie. 

 

Návštěvnost muzea           

   V roce 2020 navštívilo vlastní muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce 

celkem 33.142 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 28.136.   

   Muzeum dále navštívilo 1.053 účastníků akcí cizích subjektů, pro něž muzeum poskytlo 

prostory. 

   Muzeem spoluprovozovanou expozici Dílo a život Marie Hoppe-Teinitzerové v Domě 

gobelínů navštívilo 2.558 osob. 

   Celkem muzeum a expozici provozovanou společně s Domem gobelínů navštívilo 36.753 

osob.  

   Muzeum zapůjčilo 1 výstavu betlémů a jeho pracovníci provedli 12 přednášek pro cizí 

subjekty v jejich prostorech. Všechny tyto akce navštívilo 1.190 osoba. 

   Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Úspěšná byla výstava Na hladině zrcadlí se 

– jindřichohradecký hrad a zámek ve sbírce muzea. 

   On-line katalog muzejní knihovny zaznamenal v průběhu roku 916 vstupů a digitální 

knihovna Kramerius 5.512 vstupů.  

 

III. Výkaz zisků a ztrát v roce 2020 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu                                                                                                      774.364 Kč 

Spotřeba energie                                                                                                      1,245.758 Kč 

Prodané zboží                                                                                                             142.165 Kč 

Opravy a udržování                                                                                                 1,588.575 Kč 

   z toho restaurování                                                                                                  966.239 Kč 

Cestovné                                                                                                                       47.250 Kč 

Náklady na reprezentaci                                                                                               18.645 Kč 

Ostatní služby                                                                                                          2,123.985 Kč 

Mzdové náklady                                                                                                    10,509.591 Kč 

Zákonné sociální pojištění                                                                                       3,402.796 Kč 

Jiné sociální pojištění                                                                                                   28.686 Kč 

Zákonné sociální náklady                                                                                           552.718 Kč 

   z toho náklady na fond kulturních a sociálních potřeb                                            530.731 Kč 

Jiné daně a poplatky                                                                                                       4.799 Kč 

Ostatní náklady z činnosti                                                                                            27.530 Kč 



Odpisy dlouhodobého majetku                                                                                1,030.595 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                                           2,109.842 Kč 

Kurzové ztráty                                                                                                                1.548 Kč 

Náklady celkem                                                                                                      23,608.847 Kč 

 

Výnosy 

Výnosy z prodeje služeb                                                                                          1,747.001 Kč 

   z toho tržba za vstupné do expozic                                                                          845.566 Kč 

              tržba za vstupné na věž                                                                                 168.954 Kč 

              archeologický dozor                                                                                     666.430 Kč 

Výnosy z pronájmu                                                                                                    228.851 Kč 

Výnosy z prodaného zboží                                                                                         200.938 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti                                                                                             20.605 Kč 

Úroky                                                                                                                                 312 Kč 

Kurzové zisky                                                                                                                    500 Kč 

Výnosy z nároků na prostředky státních fondů                                                     21,538.011 Kč 

   z toho příspěvek na činnost                                                                                21,244.000 Kč 

Výnosy celkem                                                                                                        23,736.217 Kč 

 

Hospodářský výsledek 

Náklady celkem                                                                                                     23,608.847 Kč 

Výnosy celkem                                                                                                      23,736.217 Kč 

Hospodářský výsledek                                                                                                 127.370 Kč 

 

IV. Odborná činnost v roce 2020 

 

Organizační činnost                     

   Pokračoval přesun podsbírky Archeologie z prostor Nežárecké brány do archeologického 

depozitáře v 1. podzemním podlaží západního křídla jezuitského semináře.  

   Sbírkové fondy Řemesla a Zemědělství byly Mgr. Alexandrou Zvonařovou předány do 

odborné správy Mgr. Vladislavu Burianovi. 

 

Práce se sbírkou a odbornou knihovnou    

   Během roku byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Cín v rozsahu 

evidenčních čísel C 1 až C 262, Jindřichohradecká nakladatelství JN 1 až JN 407, Kamenné 

artefakty KA 1 až KA 187, Národopis N 4001 až N 5000, Pohlednice Po 4001 až Po 5000, 

Regionální literatura RL 1 až RL 175, Řemesla Ř 1 až Ř 1500, Svaté obrázky SO 1 až SO 

1488, Zemědělství Z 1 až Z 303. Celkem bylo inventarizováno 6.322 evidenčních čísel. 

   Odborně byly zpracovány a evidovány tyto sbírkové předměty: Archeologie – 218 položek 

(A 1572 až A 1789, dalších 504 rekatalogizováno), Ema Destinnová – 44 položek (ED 863 až 

ED 906), Faleristika – 55 položek (F 2388 až F 2442), Filmy a video – 29 položek (Fi 40 až 

Fi 68), Fotografie – 113 položek (Fo 4200 až Fo 4312), Hodiny – 1 položka (Ho 205), 

Hudebniny – 25 položek (Hu 687 až Hu 711), Jindřichohradecká nakladatelství – 3 položky 

(JN 408 až JN 410), Jindřichohradecké muzeum – 17 položek (JM 310 až JM 326), 

Jindřichohradecké tisky – 4 položky (JK 3659 až JK 3662, dalších 601 rekatalogizováno), 

Jiné tisky – 297 položek (JT 482 až JT 778), Kramářské tisky – 8 položek rekatalogizováno, 

Mapy – 56 položek (Ma 894 až Ma 949), Marie Martínková – 12 položek (MM 140 až MM 

151), Militaria – 7 položek (M 1199 až M 1205), Numismatika – 1 položka (Nu 3092), 

Nábytek – 3 položky (Ná 357 až Ná 359), Pohlednice – 647 položek (Po 9203 až Po 9849), 

Regionální literatura – 22 položek (RL 168 až RL 189), Rukopisy – 16 položek (Rk 604 až 



Rk 619), Řemesla – 3 položky (Ř 2078 až Ř 2080), Staré tisky – 5 položek (S 3007 až 

S 3011), Svaté obrázky – 4 položky (SO 1489 až SO 1493), Tiskařské štočky – 554 položek 

(TS 2579 až TS 3132), Technika – 19 položek (Te 340 až Te 358) a Výchova a vzdělávání – 

78 položek (VV 338 až VV 415).  

   Muzeum v rámci projektu MK ČR VISK 6 digitalizovalo dalších 15 rukopisů a starých 

tisků. V internetové digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM je v současné době přístupno 

96 titulů ze sbírky muzea.  

   Bylo pokračováno v digitalizaci Listů Jindřichohradecka, a to digitalizací svazků z let 2003 

až 2006. V digitální knihovně KRAMERIUS tak bylo na konci roku k dispozici v on-line 

režimu 275.517 stran různých regionálních periodik. 

   V uplynulém roce byly dodavatelsky restaurovány tyto sbírkové předměty: 1 sukně E. 

Destinnové (ED 683), 3 hodiny (Ho 18, Ho 142 a Ho 167), 29 jindřichohradeckých tisků (JK 

167, JK 457, JK 647, JK 675, JK 677, JK 688, JK 692, JK 787, JK 789, JK 853, JK 1030, JK 

1751 – 1753, JK 1872 - 1876, JK 2090, JK 2095, JK 2131, JK 2134 – 2135, JK 3178 – 3179, 

JK 3601 a JK 3639), 4 jiné tisky z J. Hradce (JT 62, JT 134, JT 170 a JT 202), 1 kramářský 

tisk (KT 6645), 2 mapy (Ma 47 a Ma 694), 8 dámských vějířů (N 2568, N 2591, N 2580, N 

2566, N 2561 – 2562 a N 2582), 1 čepec (N 779), 1 slunečník (N 2155), 1 pánská vesta (N 

4227), 1 zástěra s rybí šupinou (N 4290), 2 pracovní sukně (N 1151 a N 1160), jezdecké boty 

ze 17. stol. (N 1819), 1 obraz z Černínské rodové galerie (O 327) a 7 starých tisků (S 4, S 6, 

S 39, S 51, S 98, S 336 a S 1646). 

   V konzervátorské dílně muzea byly kromě drobných konzervačních a opravářských prací 

konzervovány či rekonzervovány tyto sbírkové předměty: 150 kusů archeologických kovů, 90 

formiček na těsto, secesní litinový věšák, rybářské boty, soustruh na perleť, kovaná malovaná 

pokladnice, lodní kufr E. Destinnové, busta J. A. Komenského, kovaný kříž, model města a 

zámku, 5 ostrostřeleckých terčů, 10 čepicových odznaků, 3 kusy nábytku, 3 obrazové rámy, 2 

tiskařské lisy, Křižíkovo dynamo a hodinový stroj v Nežárecké bráně. Konzervátoři se dále 

podíleli na restaurování Krýzových jesliček. 

   V roce 2020 muzeum pokračovalo v restaurování Krýzových jesliček. V průběhu roku byla 

kompletně restaurovaná tzv. muzikantská část.  

   Sbírka muzea byla v roce 2020 doplněna o 320 evidenčních položek, které představují 

celkem 4.018 jednotlivých fyzických předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří 3 

nekompletní soubory vykládacích karet z Landfrasovy tiskárny v J. Hradci, tahací knoflíková 

harmonika od jindřichohradeckého výrobce L. Okenfusse, lodní kufr E. Destinnové, 

zákopový suvenýr technické roty 75. pěšího pluku, měděný štoček s ex-libris E. Destinnové, 

plastiky K. Petra Tanečnice a Vyletěl skřivánek, obraz A. Gareise ml. J. Hradec, obraz V. V. 

Nováka Loď za úplňku a archeologický nález zlaté mince benátského dóžete Alvise I. 

Mocenigo. Všechny přírůstky sbírky projednala sbírkotvorná komise ředitele muzea, která 

v roce 2020 jednala dvakrát, z toho jednou v důsledku koronavirové epidemie korespondečně. 

   Do odborné knihovny bylo nově zapsáno 180 knihovních jednotek. 

 

Výzkum a dokumentace  

   Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 666 položek 

druhostupňové evidence. Dále pracovala na vědeckovýzkumných úkolech Historie města J. 

Hradce, Digitální knihovna, Landfrasova tiskárna a Knižní kultura 19. století. V r. 2020 

významnými výstupy byly odborný článek Vzdělávací literatura z Landfrasovy tiskárny v 19. 

století, příprava výstavy Z kuchyně Magdaleny Dobromily aneb co našem pradědečkům 

chutnalo, pokračování digitalizace titulu Jindřichohradecké listy, digitalizace 15 rukopisů a 

starých tisků, články v seriálu Psalo se před sto lety v Jindřichohradeckém zpravodaji, 

příprava publikace Život v J. Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky a příprava 



projektu Periodická paměť (výstava zaměřená na periodický tisk a odborná konference Knižní 

kultura 19. století).                                                                                                                 

   Historik Mgr. V. Burian odborně zpracoval 224 položek druhostupňové evidence. Dále 

pracoval na vědeckovýzkumných úkolech Historie města J. Hradce, 75. pěší pluk, 

Dokumentace osudů vojáků z Jindřichohradecka za I. a II. světové války, Letecká bitva nad 

Jindřichohradeckem 1944 a Dokumentace osobností regionu. Významnými výstupy z těchto 

úkolů byla expozice Historie tesaná do kamene, příprava publikace J. Hradec 1945 a příprava 

publikace Letci z Jindřichohradecka na bojištích II. světové války. 

   Historička Mgr. L. Dvořáková odborně zpracovala 1.639 položek druhostupňové evidence. 

Dále pracovala na vědeckovýzkumných úkolech Život a umělecké působení E. Destinnové, 

Dokumentace osobností regionu a Historie města J. Hradce v 18. až 20. století. 

Nejvýznamnějším výstupem v roce 2020 byla výstava Na hladině zrcadlí se … 

jindřichohradecký hrad a zámek ve sbírkách muzea. 

   Archeolog Mgr. J. Kocina odborně zpracoval 218 položek druhostupňové evidence. Dále 

provedl výzkumy a dozory na 190 lokalitách. Odborně nejdůležitějšími akcemi byly výzkumy 

v N. Bystřici na Mírovém náměstí a u kostela sv. Kateřiny, ve Slavonicích v měšťanských 

domech čp. 476 a 480 a v domě čp. 203, v tvrzi v Budkově, v K. Řečici v ulici Pod hradem, 

v Lidéřovicích, v J. Hradci ve Vídeňské ulici a v Otíně. Odborným výstupem byl dále 

odborný článek Archeologický výzkum při kostele Narození sv. J. Křtitele v Dešné 

zpracovaný ve spolupráci s Bc. G. Zemanovou.                                 

   Historik umění MgA. J. Valášek odborně připravil pro zápis do druhostupňové evidence 

xxx položek. Pokračoval v práci na vědeckovýzkumných úkolech Život a dílo Vladimíra 

Holuba, Život a dílo Marie Hoppe-Teinitzerové a Dokumentace výtvarných umělci na 

Jindřichohradecku. Nejdůležitějšími výstupy v roce 2020 bylo pokračování ve zpracování 

akvizice z pozůstalosti V. Holuba a M. Hoppe Teinitzerové a odborné články Clementina 

Bauer-Pezellen (1897-1979) malířka, grafička, tvůrkyně reklamních plakátů, her a ilustrátorka 

dětských knih a Rudolf Kabeš v Jindřichově Hradci.  

   Etnografka Mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 684 položek druhostupňové evidence. 

Dále pracovala na vědeckovýzkumných úkolech Dokumentace tradiční a současné 

betlémářské tvorby v jihočeském regionu a rakouském příhraničí, Dokumentace zachovaných 

lidových obyčejů a jejich soudobý vývoj na Jindřichohradecku a Dokumentace tradičních a 

oživovaných řemesel na Jindřichohradecku. Nejdůležitějšími výstupy byla dokumentace 

masopustních tradic v Sedle, dokumentace kostelních betlémů v N. Bystřici a N. Včelnici, 

rehabilitace původní podoby restaurovaných částí Krýzových jesliček a dokumentace 

lidových zvyků a řemesel v rámci česko-rakouského programu I-CULT včetně výstavy a 

katalogu Tradice jedné hranice /Traditionen einer Grenze.  

 

Vydavatelská a publikační činnost            

   Muzeum vydávalo měsíčník Novum, který byl zároveň k dispozici návštěvníkům městského 

informačního střediska.                                                                                                                   

   Muzeum vydalo 85. výroční zprávu za rok 2019 a 31. svazek Vlastivědného sborníku 

Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku). 

Mimo to vydalo muzeum větší množství drobných propagačních materiálů.        

   Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled 

publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VII. 

 

Expozice a výstavy                 

   V roce 2020 Mgr. V. Burian a J. Svobodný realizovali v 1. podzemním podlaží severního  

křídla jezuitského semináře novou expozici kamenných artefaktů. MgA. J. Valášek obměnil  

Obrazovou galerii v části věnované hradensiím.            



   Mgr. J. Kocina a Bc. Gabriela Zemanová zpracovali první návrh libreta na novou expozici 

věnovanou nejstarším dějinám J. Hradce.                                 

   Muzeum v roce 2020 uspořádalo 2 výstavy ve výstavní síni V jezuitském semináři, 1 

výstavu ve výstavní síni Ve Svatojánské, 2 výstavy v křížové chodbě a 1 výstavu 

v konferenčním sále. Výstavami s nejvyšší návštěvností byly výstavy Na hladině zrcadlí se … 

jindřichohradecký hrad a zámek ve sbírkách muzea a Tradice jedné hranice  - lidové zvyky 

z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Nebyly realizovány 2 výstavy 

v závěru roku, realizované výstavy nebyly přístupné veřejnosti po celou plánovanou dobu. 

   Úplný přehled výstav realizovaných v muzejních prostorách je uveden v kapitole V. 

   Muzeum se podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí rovněž na výstavách jiných subjektů. 

Krátkodobě zapůjčilo betlémy Informačnímu centru Tábor, Informačnímu centru Třeboň, 

Českému centru v Paříži, Waldmuseum Zwiesel, Jihočeskému muzeu v Č. Budějovicích a 

městskému muzeu ve Schwandorfu, sbírkové předměty spojené s činností jezuitů Městskému 

muzeu v Telči, secesní oděvy Prachatickému muzeu, středověké železné sekery Weinviertel 

Museum Betriebs, sbírkové předměty spojené s Vitorazskem Městu Třeboň, 

chromolitografické tisky a restaurované tisky Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, soubor 

obrazů, kreseb a plastik Alšově jihočeské galerii, pár jezdeckých bot ze 17. století Národnímu 

památkovému ústavu a soubor sbírkových předmětů národopisného charakteru 

Jihomoravskému muzeu ve Znojmě.       

   Zápůjčka Waldmuseum Zwiesel představovala hotovou výstavu.  

   V konferenčním sále byla uspořádána příležitostná výstavka Jan Amos Komenský ve 

sbírkách Muzea Jindřichohradecka. 

 

Přednášky                        

   Pracovníci muzea během roku 2020 přednesli v důsledku koronavirové epidemie méně než 

polovinu obvyklého množství přednášek. Mgr. V. Burian realizoval kromě 8 komentovaných 

prohlídek kostela sv. J. Křtitele 18 přednášek o archeologii a novodobé vojenské historii a 

Mgr. J. Kocina prezentoval archeologické výzkumy muzea na plenárním zasedání Jihočeské 

pobočky České archeologické společnosti.  

   Přednášky pronesené na půdě cizích subjektů v kapitole VI uvedeny nejsou. 

 

Koncerty a jiné kulturní akce      

   V roce 2020 uspořádalo muzeum ve srovnání s předchozími roky v důsledku koronavirové 

epidemie minimum kulturních akcí. Počtem nejvýznamnější byly noční komentované 

prohlídky kostela sv. J. Křtitele v letních měsících.   

   Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole VI. 

 

Spolupráce s jinými institucemi                                                                                                               

   Muzeum bylo v roce 2020 členem Asociace muzeí a galerií České republiky a Českého 

výboru ICOM.  

   Pracovníci muzea pracovali v redakčních radách několika časopisů. P. Míchalová byla 

členkou redakční rady Jindřichohradeckého zpravodaje a Mgr. A. Zvonařová byla členkou 

redakční rady časopisů Výběr – časopis pro historii jižních Čech, Betlémy a betlemáři a 

Betlémská hvězda.                                                                                                                                                        

   Pracovníci muzea působili dále v různých spolcích a organizacích. Dr. J. Pikal a P. 

Míchalová pracovali ve výboru Spolku přátel starého J. Hradce. Mgr. A. Zvonařová byla 

předsedkyní Jihočeské pobočky Českého sdružení přátel betlémů, členkou výboru České 

národopisné společnosti, členkou celostátní etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR, 

předsedkyní jihočeské etnografické komise AMG ČR a 1. místopředsedkyní Českého 

sdružení přátel betlémů. Mgr. V. Burian, Mgr. J. Kocina a Mgr. G. Zemanová byli členy 



Jihočeské archeologické komise. Mgr. V. Burian byl dále předsedou Klubu historie letectví J. 

Hradec a členem výboru Českého svazu letectví. Dr. Š. Běhalová byla předsedkyní 

Knihovnické komise AMG ČR, členkou senátu AMG a členkou jihočeské sekce Knihovnické 

komise AMG, dále byla členkou poradního orgánu ministra kultury ČR Ústřední knihovnické 

rady a Pracovní skupiny pro trvalé uchování tradičních knižních dokumentů Národní 

knihovny ČR.  

   Dr. J. Pikal působil v komisi pro Program regenerace Městské památkové rezervace v J. 

Hradci a v komisi pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek v obvodu 

působnosti MÚ J. Hradec. 

   Mgr. A. Zvonařová byla členkou sbírkotvorné komise Husitského muzea v Táboře, 

Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a Regionálního muzea v Č. Krumlově.  

   D. Vítkovská byla členkou Svazu účetních Č. Budějovice.  

   Na základě dohody mezi muzeem, Městem J. Hradec a Jihočeským krajem v rámci projektu 

Centrum původních řemesel a unikátních technologií se muzeum podílelo na provozování 

stálé expozice Dílo a život Marie Hoppe-Teinitzerové v bývalém tzv. novém pivovaře čp. 

202/I v J. Hradci. 

 

Badatelé a odborné konzultace    

   Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 755 badatelům. Z toho knihovna 

muzea 437 badatelům, Mgr. V. Burian 85 badatelům, Mgr. L. Dvořáková 39 badatelům, L. 

Fiala 7 badatelům, Mgr. J. Kocina 40 badatelům, dr. J. Pikal 3 badatelům, MgA. J. Valášek 35 

badatelům a Mgr. A. Zvonařová 109 badatelům. V případě muzejní knihovny se jedná o 

badatele mimo on-line služby muzea, nárůst jejich počtu je zřejmě důsledkem koronavirové 

epidemie.  

   On-line katalog muzejní knihovny zaznamenal 916 vstupů a digitální knihovna Kramerius 

5.512 vstupů.                                                         

 

Propagační činnost          

   Sdělovacím prostředkům regionálním i celostátním byly muzeem zasílány přehledy 

připravovaných akcí muzea a pozvánky na jednotlivé akce. Kromě toho publikovali 

pracovníci muzea články a rozhovory v těchto sdělovacích prostředcích: v televizních 

stanicích Jindřichohradecká televize, Česká televize 1 a 2, Prima TV, TV Nova a GIMI, 

v rozhlasových stanicích Český rozhlas 1 a 2, Faktor, Impuls a Radio Beat, v periodickém 

tisku MF Dnes, Betlémář, Betlémy a betlemáři, Betlémská hvězda, Jindřichohradecký deník, 

Neon, Deštenský zpravodaj, Čtenář, Věstník AMG ČR a Jindřichohradecký zpravodaj a na 

portálech Hradec žije a Kulturní most.                                                                                                                                                                   

   Placená reklama muzea byla zveřejněna v novinách Deník Jindřichohradecka, MF Dnes a 

5+2, publikaci Cestovní informátor 2020, Jindřichohradecké televizi, portálech Hradec žije a 

Cestujeme po České republice, časopisech Neon a Muzejní noviny pro školy, rozhlasových 

stanicích zastoupených společností RADIOHOUSE a městském informačním systému v J. 

Hradci a Třeboni.     

   Muzeum dále provozovalo 2 vlastní reklamní zařízení na území města J. Hradce. 

   Muzeum mělo vlastní webovou stránku www.mjh.cz, která byla průběžně aktualizována o 

kulturně výchovné akce. Muzeum provozovalo na své webové stránce účty ve Facebooku a 

Instagramu. 

 

V. Přehled výstav v roce 2020 

 

02.04.-14.06. Čepicové odznaky ze sbírky Muzea Jindřichohradecka, kurátor PhDr.   

                       Jaroslav Pikal, výstavní síň V jezuitském semináři 



01.06.-21.07. Tradice jedné hranice, výstava fotografií z národopisných akcí, kurátorka  

                       Mgr. Alexandra Zvonařová, křížová chodba 

18.06.-06.01. Českoslovenští letci na západní frontě 1940-1945, kurátor Mgr. Vladislav  

                       Burian, konferenční sál 

25.06.-11.10. Na hladině zrcadlí se … jindřichohradecký hrad a zámek ve sbírkách  

                       muzea, kurátorka Mgr. Lenka Dvořáková, výstavní síň V jezuitském semináři  

18.07.-06.01. Tradice jedné hranice – lidové zvyky z jižních Čech, Vysočiny, jižní  

                       Moravy a Dolního Rakouska, kurátorka Mgr. Alexandra Zvonařová, výstavní  

                       síň Ve Svatojánské  

30.07.-11.10. Na dosah – obrazy a kresby Tomáše Švédy, kurátor MgA. Jakub Valášek,  

                       křížová chodba    

 

VI. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2020 

 

13.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda Spolku přátel starého J. Hradce se starostou  

            města ing. Stanislavem Mrvkou, konferenční sál  

15.01. Silná zemětřesení a sopečné výbuchy, přednáška spolku Science Café proslovená  

            RNDr. Alešem Špičákem, CSc., konferenční sál 

17.01. To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v roce 2019, přednáška Klubu historie  

            letectví v J. Hradci proslovená Mgr. Vladislavem Burianem, konferenční sál 

07.02. Gorily, přednáška ZOO Horní Pěna, konferenční sál 

10.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1920, přednáška Spolku přátel starého J.  

           Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem, konferenční sál 

20.02. Šance Kverulanta v boji proti papalášům, přednáška Farního sboru Českobratrské  

           církve evangelické v J. Hradci proslovená Ing. Vojtěchem Razimou, konferenční sál 

27.02.  Roztroušená skleróza – mýty a skutečnosti, přednáška spolku Science Café   

           proslovená Prof. MUDr. Evou Kubala Havrdovou, CSc., konferenční sál 

06.03. Expedice Dübendorf 2019, přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci proslovená  

           Mgr. Vladislavem Burianem a Radkem Novákem, konferenční sál 

24.06. Mše u příležitosti svátku narození sv. J. Křtitele, kostel sv. J. Křtitele 

03.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

04.07. Sváteční koncert TRUMPET TUNE, kostel sv. J. Křtitele 

10.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

11.07. Koncert k poctě Zuzany Růžičkové a Viktora Kalabise, provedli Monika  

           Knoblochová a Petr Nouzovský, kostel sv. J. Křtitele 

17.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

24.07. Varhanní koncert, provedli Roman Perucki a Lukasz Dlugosz, kostel sv. J. Křtitele 

31.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele  

07.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

14.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

21.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

22.08. XXVII. Setkání čs. válečných a poválečných letců, ve spolupráci s Klubem historie  

           letectví v J. Hradci, kostel sv. J. Křtitele a jezuitský seminář 

28.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

29.08. Mše u příležitosti svátku stětí sv. J. Křtitele, kostel sv. J. Křtitele 

06.09. Klaunova zpověď, koncert k poctě Petra Nováka provedli Jiří Bláha, Luboš Muchna,   

           Hana Medunová, Tereza Pulcová a Jiří Svatoš, kostel sv. J. Křtitele 

11.09. Absolventský koncert Základní umělecké školy J. Hradec, kaple Nanebevzetí P.  

           Marie 

           Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 



13.09. Den věží, ve spolupráci se Spolkem přátel věží, městská věž a kaple sv. Mikuláše 

26.09. XXVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, ve spolupráci s Jindřichohradeckou  

            kulturní společností, minoritský klášter 

 

VIII. Sponzoři muzea v roce 2020 

 

   Na vydání 31. svazku Vlastivědného sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 

přispělo Město J. Hradec prostřednictvím Spolku přátel starého J. Hradce částkou 15.000 Kč a 

Město Třeboň prostřednictvím Spolku přátel Třeboně částkou 3.000 Kč.  

   Na uspořádání čtvrtého ročníku Jinohrátek závazně přislíbilo Město J. Hradec částku 

150.000 Kč, tyto peníze ale nebyly v důsledku koronavirové epidemie muzeem využity. 

 

IX. Seznam darů do sbírky muzea v roce 2020 

 

Magdalena Čevelová, Praha: šicí stroj LADA 35 řemeslný 

Antonín Jiráček, J. Hradec: soubor ručních prací z 2. pol. 19. stol. z pozůstalosti 

Landfrasovy rodiny 

Jindřiška Metzgerová, Praha: lodní kufr E. Destinnové 

Helena Pírková, Č. Budějovice: 3 fotografie F. Pírka a jeho rodiny z J. Hradce z 20. let 20. 

stol. a dětský portrét F. Pírka od J. Kauckého z r. 1923 

Radoslava Procházková, J. Hradec: tisk Arnd, J., Zahrádka rajská plná, Praha 1785, a tisk 

Nowý zákon Pana y Spasytele, Berlín 1824 

Juraj Sidorenko, Bratislava: soubor tisků k osobnostem F. D. Mertha, V. Holuba a M. 

Hoppe-Teinitzerové s autografy osobností a dárce 

Antonín Stejskal, J. Hradec: dětské hodiny ze 70. až 80. let 20. stol., televizor Tesla Aleš, 

stolní hra Fotbal a přehoz přes postel s našitými aplikacemi z 30. let 20. stol. 

Daria Uhrová, Praha: dopis E. Destinnové redaktoru Sekaninovi z 6. října 1921 

Pavel Vavřík, J. Hradec: putovní standarda ředitele n. p. Jitka Otín Práci čest! 

Yvetta Viktoříková, Ostrov: soubor dámského textilu ze 70. let 20. stol. 

Stanislava Zábrodská, J. Hradec: grafika Rambousek, J., Jindřichův Hradec, litografie, 

autorský tisk, a grafika Lauda, R., Pradleny na břehu Vajgaru, litografie, autorský tisk 


