
86. výroční zpráva – rok 2021 

 

I. Pracovníci muzea v roce 2021 

 

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, do 30.06.   

Archeoložka                                              Mgr. Gabriela Kocinová, od 01.07.                              

Dokumentátorka sbírky                             Pavla Míchalová (zároveň pracovnice vztahů  

                                                                   k veřejnosti), do 31.12. 

Edukační a marketinková pracovnice       Ing. Martina Machartová 

Historik                                                      Mgr. Vladislav Burian  

                                                                   Mgr. Lenka Dvořáková 

Historik umění                                           MgA. Jakub Valášek (zároveň grafik) 

Konzervátor                                               Luděk Fiala, do 31.12. 

Odborná knihovnice                                  PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 

 

Provozně-ekonomický úsek 

Pokladní                                                     Jitka Pražáková, do 31.12. 

                                                                   Eva Tušinovská, do 31.12. 

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                                                   Iveta Slavíková, od 01.02.   

                                                                   Renáta Vaňásková 

                                                                   Anna Vítovská 

Vedoucí provozu                                        Jan Svobodný (zároveň správce depozitářů)                                                                   

Vedoucí průvodce                                      Martin Dolejší 

 

Příležitostní pracovníci 

   Muzeum uzavřelo celkem 26 dohod o provedení práce a 5 dohod o pracovní činnosti. Na 

základě těchto dohod pracovali v muzeu krátkodobě zaměstnanci především ve funkcích 

průvodců, pokladních a pomocných dokumentátorů.  

 

II. Provozní činnost v roce 2021 

 

Finanční hospodaření muzea    

   Výnosy muzea v roce 2021 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve 

výši 20,209.000 Kč, tržbami za vlastní výkony ve výši 2,537.000 Kč, dotací Ministerstva 



kultury ČR ve výši 350.000 Kč z programu Regenerace MPR v J. Hradci na obnovu 

parkánové hradební zdi, dotací Města J. Hradec ve výši 88.000 Kč na obnovu parkánové 

hradební zdi, dotací Ministerstva kultury ČR z programu VISK 6 ve výši 66.000 na 

digitalizaci rukopisů a starých tisků Kč, dotací Města J. Hradec ve výši 100.000 Kč na 

Jinohrátky a odpisy daru Města J. Hradec ve výši 149.136 Kč. Celkově mělo muzeum za rok 

výnosy ve výši 23,499.473 Kč a náklady ve výši 23,466.447 Kč a dosáhlo tak hospodářského 

výsledku ve výši 32.996 Kč.  

   Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2021 byl 550.799 Kč. Zůstatek za rok 2020 ve výši 

473.429 Kč byl doplněn přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 

77.370 Kč.  

   Zůstatek rezervního fondu pokladničky na konci roku byl 224.524 Kč. Zůstatek za rok 2020 

ve výši 206.401 Kč byl doplněn vklady z veřejných sbírek ve výši 18.122 Kč. 

   Zůstatek investičního fondu na konci roku byl 2,841.976 Kč. Zůstatek za rok 2020 ve výši 

1,997.294 Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 664.694 Kč a převody ve výši 600.000 Kč. 

Prostředky z fondu byly použity na nákup sbírkových předmětů ve výši 420.012 Kč. 

   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 458.419 Kč. Zůstatek za rok 2020 ve výši 408.419 

Kč byl doplněn přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 50.000 

Kč.  

   Zůstatek fondu jmění muzea na konci roku 2021 byl 18,442.342 Kč, fondu jmění muzea dar 

města 1,185.330 Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 17.534 Kč.  

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

 

Objekty muzea                   

   Muzeum působilo v roce 2021 ve 4 objektech.                                                                                               

   Areál bývalého minoritského kláštera s kostelem sv. J. Křtitele 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 10.398 Kč.                                                                                                                                                                       

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

Města pronajatý za roční nájem 178.178 Kč. Městu rovněž patří městská věž čp. 80/I u 

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

vypůjčené za poloviční podíl ze zisku z provozování městské věže, což činilo v roce 2021 

24.268  Kč, a pozemky pod muzejními 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 bývalém pivovaru čp. 202/I v J. Hradci, který patří České republice a který má pro svou 

organizaci Vzdělávací a kulturní centrum J. Hradec pronajatý Město J. Hradec. Muzeu 

připadlo 20 % vybraného vstupného, což činilo v roce 2021 21.114 Kč. 

   Areál bývalého minoritského kláštera s kostelem sv. J. Křtitele využívalo muzeum pro 

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

zaměstnanců muzea a převážná část depozitářů. V prostorách bývalého jezuitského 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       

   V jezuitském semináři Město J. Hradec dokončilo nátěr venkovních křídel oken v celém 

objektu.    



   V areálu minoritského kláštera muzeum provedlo obnovu zřícené části parkánové hradební 

zdi a statické zajištění zbývající části zdi. Dále provádělo v areálu drobné práce stavební 

údržby.   

 

Další činnost       

   V průběhu roku muzeum pořídilo nový potřebný dlouhodobý hmotný majetek. Do dílny 

údržbářů koupilo okružní pilu a bezolejový kompresor, na pracoviště konzervátora parní 

čistič, do stálé expozice repliku šatů E. Destinnové, pro edukační a výstavní činnost 

dotykovou obrazovku, tiskárnu Canon a pečící troubu, na pracoviště  

archeologů dron a dále pak lednici, kvalitní hlavový mikrofon, počítač Dell, větší datové 

úložiště Synology a fotoaparát Nikon. 

   Ve všech sbírkových a knihovních depozitářích v minoritském klášteře muzeum kompletně 

obměnilo rozvody klimatizačního systému.  

 

Návštěvnost muzea           

   V roce 2021 navštívilo vlastní muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce 

celkem 38.731 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 31.532.   

   Muzeum dále navštívilo 1.119 účastníků akcí cizích subjektů, pro něž muzeum poskytlo 

prostory. 

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

gobelínů navštívilo 3.109 osob. 

   Celkem muzeum a expozici provozovanou společně s Domem gobelínů navštívilo 42.959 

osob.  

   Muzeum zapůjčilo do Wunsiedelu výstavu betlémů a jeho pracovníci provedli  přednášek 

pro cizí subjekty v jejich prostorech. Všechny tyto akce navštívilo 3.389 osob. 

   Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Úspěšná byla výstava Rok v kuchyni 

Magdalény Dobromily Rettigové, aneb co pradědečkům chutnalo. 

   On-line katalog muzejní knihovny zaznamenal v průběhu roku 978 vstupů a digitální 

knihovna Kramerius 6.297 vstupů.  

 

III. Výkaz zisků a ztrát v roce 2021 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu                                                                                                      626.921 Kč 

Spotřeba energie                                                                                                      1,158.943 Kč 

Prodané zboží                                                                                                             210.956 Kč 

Opravy a udržování                                                                                                 2,678.589 Kč 

   z toho restaurování                                                                                                  823.350 Kč 

Cestovné                                                                                                                       40.799 Kč 

Náklady na reprezentaci                                                                                               35.088 Kč 

Ostatní služby                                                                                                          2,371.171 Kč 

Mzdové náklady                                                                                                    10,942.206 Kč 

Zákonné sociální pojištění                                                                                       3,558.587 Kč 

Jiné sociální pojištění                                                                                                   28.540 Kč 

Zákonné sociální náklady                                                                                           549.698 Kč 

   z toho náklady na fond kulturních a sociálních potřeb                                            530.731 Kč 

Jiné daně a poplatky                                                                                                       4.500 Kč 

Ostatní náklady z činnosti                                                                                            37.004 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku                                                                                   813.829 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                                              357.458 Kč 



Kurzové ztráty                                                                                                                   535 Kč 

Náklady celkem                                                                                                      23,466.477 Kč 

 

Výnosy 

Výnosy z prodeje služeb                                                                                          2,025.007 Kč 

   z toho tržba za vstupné do expozic                                                                       1,071.621 Kč 

              tržba za vstupné na věž                                                                                 153.853 Kč 

              archeologický dozor                                                                                     701.850 Kč 

Výnosy z pronájmu                                                                                                    233.601 Kč 

Výnosy z prodaného zboží                                                                                         278.408 Kč 

Úroky                                                                                                                                 255 Kč 

Kurzové zisky                                                                                                                      66 Kč 

Výnosy z nároků na prostředky státních fondů                                                     20,962.136 Kč 

   z toho příspěvek na činnost                                                                                20,209.000 Kč 

Výnosy celkem                                                                                                        23,499.473 Kč 

 

Hospodářský výsledek 

Náklady celkem                                                                                                     23,466.477 Kč 

Výnosy celkem                                                                                                      23,499.473 Kč 

Hospodářský výsledek                                                                                                   32.996 Kč 

 

IV. Odborná činnost v roce 2021 

 

Organizační činnost                     

   Pokračoval přesun podsbírky Archeologie z prostor Nežárecké brány do archeologického 

depozitáře v 1. podzemním podlaží západního křídla jezuitského semináře.  

   Odborná správa fondu Šperky byla Mgr. A. Zvonařovou předána MgA. J. Valáškovi. Mgr. 

J. Kocina převzal od Mgr. V. Buriana do odborné správy první část podsbírky Archeologie. 

 

Práce se sbírkou a odbornou knihovnou    

   Během roku byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Grafika a kresba 

v rozsahu evidenčních čísel GK 1 až GK 1000, Jindřichohradecké tisky JK 1 až JK 1500, 

Kamenné artefakty KA 1 až KA 187, Pohlednice Po 5001 až Po 7000, Národopis N 5001 až 

N 5868, Šperky Šp 1 až Šp 23, Mince NuM 1 až NuM 252, Technika Te 1 až Te 359 a 

Muzeum Jindřichohradecka JM 1 až JM 326. Celkem bylo inventarizováno 6.513 evidenčních 

čísel. 

   Odborně byly zpracovány a evidovány tyto sbírkové předměty: Archeologie – 313 položek 

(A 1441 až A 1446, A 1790 až A 2096, dalších 569 rekatalogizováno), Cín – 2 položky (C 

261 až C 262), Ema Destinnová – 18 položek (ED 907 až ED 924), Faleristika – 124 položek 

(F 2443 až F 2568), Fotografie – 669 položek (Fo 4237 až Fo 4715/191), Hudebniny – 21 

položek (Hu 713 až Hu 733), Jindřichohradecká nakladatelství – 2 položky (JN 411 až JN 

412), Jindřichohradecké muzeum – 244 položek (JM 327 až JM 570), Jindřichohradecké tisky 

– 2 položky (JK 3663 až JK 3664, dalších 550 rekatalogizováno), Jiné tisky – 87 položek (JT 

779 až JT 867), Kamenné artefakty – 2 položky (KA 187 až KA 188), Keramika – 2 položky 

(Ke 725 až Ke 726), Knižní kultura – 4 položky (KK 997 až KK 1000), Mapy – 15 položek 

(Ma 950 až Ma 954, Ma 812/93 až Ma 812/103), Nábytek – 3 položky (Na 357 až Na 359), 

Militaria – 4 položky (M 1206 až M 1209), Národopis – 9 položek (N 5860 až N 5868), 

Pohlednice – 29 položek (Po 9848 až Po 9861), Porcelán – 3 položky (P 987 až P 989), 

Regionální historie – 461 položek (RH 1268 až RH 1728), Regionální literatura – 2 položky 

(RL 190 až RL 191), Řemesla – 4 položky (R 2081 až R 2084), Rukopisy – 7 položek (Rk 



620 až Rk 626), Sklo – 66 položek (Sk 968 až Sk 1033), Staré tisky – 3 položky (S 3012 až 

S 3014, další 4 rekatalogizovány), Svaté obrázky – 4 položky (SO 1492 až SO 1495), 

Technika – 3 položky (Te 360 až Te 362), Tiskařské štočky – 139 položek (TS 3133 až TS 

3271) a Výchova a vzdělávání – 6 položek (VV 416 až VV 421).  

   Muzeum v rámci projektu MK ČR VISK 6 digitalizovalo prvotisk Bible Kutnohorské z r. 

1489. V internetové digitální knihovně MANUSCRIPTORIUM je v současné době přístupno 

97 titulů ze sbírky muzea.  

   Ve spolupráci s digitalizačním pracovištěm Jihočeského kraje  byla dokončena digitalizace 

Jindřichohradeckého deníku, a to digitalizací svazků z let 2006 až 2012. V digitální knihovně 

KRAMERIUS tak bylo na konci roku k dispozici v on-line režimu 306.247 stran různých 

regionálních periodik. 

   V uplynulém roce byly dodavatelsky restaurovány tyto sbírkové předměty: 11 

jindřichohradeckých tisků (JK 771, JK 825, JK 864, JK 1641, JK 1754, JK 3180, JK 3227, JK 

3588, JK 3608, JK 3661a JK 3662), 49 starých tisků (S 8, S 72, S 78, S 80, S 86, S 89, S 95, 

S 178, S 187, S 336, S 377, S 944, S 1352, S 1646, S 2029 až S 2034, S 2043, S 2046, S 2048 

až S 2051, S 2064, S 2222, S 2226, S 2232 až S 2234, S 2248 až S 2253, S 2375, S 2382, 

S 2700, S 2703, S 2711, S2737, S 2746, S 2751, S 2771, S 2773 a S 2800), 7 hodin a hodinek 

(Ho 10, Ho 28, Ho 69, Ho 112, Ho 137, Ho 155 a Ho 190), 1 plakát na Národopisnou výstavu 

v J. Hradci v r. 1894 (JT 778), 2 mapy stabilního katastru J. Hradce a Políkna (Ma 944 a Ma 

945), 1 kytara E. Destinnové (ED 683), torzo dřevěného středověkého poháru a misky (A 

1363), kostěný hřeben ze slovanského sídliště v Radouňce (A 1735), kostěný hřeben (A 3), 13 

dámských vějířů (N 2563, N 2564, N 2567, N 2569 až N 2571b, N 2578, N 2579, N 2585 až 

N 2588), tzv. muzikantská část Krýzových jesliček a obraz Hrabě Czernin z Černínské rodové 

galerie (O 332). 

   V konzervátorské dílně muzea byly kromě většího množství drobných konzervačních a 

opravářských prací konzervovány či rekonzervovány tyto sbírkové předměty: 40 kusů 

archeologických kovů, bubínek s paličkami, 20 příborových souborů, obchodní pokladna, šicí 

stroj Khek, knihařské stolové nůžky, 2 tiskařské lisy, Křižíkovo dynamo, hodinový stroj a 

související mechanismy v Nežárecké bráně. Dále bylo provedeno odplísnění 50 knih a 

konzervátor spolupracoval při restaurování Krýzových jesliček. 

   V roce 2021 muzeum pokračovalo v restaurování Krýzových jesliček. V průběhu roku byla 

kompletně restaurovaná tzv. biblická část.  

   Sbírka muzea byla v roce 2021 doplněna o 211 evidenčních položek, které představují 

celkem 4.424 jednotlivých fyzických předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří 

generálský patent z r. 1848 pro F. Holtscheho, zrcadlo rodiny Břeských z r. 1908 od 

pozlacovače F. Tomaska z J. Hradce, knihařská stolní řezačka Josef Anger Wien, tisk Výkaz 

účetní ústavu chudých v J. Hradci z Landfrasovy tiskárny, figurální těžítko Žena s dítětem od 

K. Petra, stříbrný medailon Mariánského sdružení v J. Hradci z r. 1911 a soubor sportovních 

medailí a cen manželů Hany a Luďka Musilových z J. Hradce. Všechny přírůstky sbírky 

projednala buď sbírkotvorná komise ředitele muzea, která v roce 2021 jednala v důsledku 

koronavirové epidemie pouze jednou, nebo byly projednány s členy komise per rollam.  

   Do odborné knihovny bylo zapsáno 172 knihovních jednotek publikací a periodik. 

 

Výzkum a dokumentace   

   Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 590 položek 

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

Hradce, Digitální knihovna, Landfrasova tiskárna, Knižní kultura 19. století a Kramářské 

tisky. V r. 2021 významnými výstupy byly odborný článek o kramářských tiscích ve sbírce 

muzea ve Sborníku Národního muzea, výstava Periodická paměť – Ohlas od Nežárky 

v impériu médií, uspořádání odborné konference Knižní kultura 19. století – periodická 



paměť ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Památníku národního písemnictví, 

příspěvek na konferenci Knižní kultura 19. století o 150. výročí Ohlasu od Nežárky, článek o 

jindřichohradeckém knihaři J. Brchaňovi ve sborníku muzea, články v seriálu Psalo se před 

sto lety v Jindřichohradeckém zpravodaji, dokončena digitalizace Jindřichohradeckého deníku 

a digitalizován prvotisk Bible Kutnohorské. 

   Historik Mgr. V. Burian odborně zpracoval 502 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 byly v roce 2021 příprava publikace J. Hradec 1945, příprava publikace Letci 

z Jindřichohradecka na bojištích II. světové války a výstava Město Jindřichův Hradec ve 

sbírkách muzea: Dolní náměstí – svědek dějin. 

   Historička Mgr. L. Dvořáková odborně zpracovala 560 položek druhostupňové evidence. 

Dále pracovala na vědeckovýzkumných úkolech Dokumentace osobností regionu, Historie 

města J. Hradce v 18. až 20. století, Život a umělecké působení E. Destinnové, Výzkum a 

dokumentace činnosti jindřichohradeckého muzea a Výzkum a dokumentace činnosti podniku 

LADA Soběslav. Nejvýznamnějšími výstupem v roce 2021 byla příprava výstavy o 

jindřichohradeckých spolcích.  

   Archeologové Mgr. J. Kocina a Mgr. G. Kocinová odborně zpracovali 313 položek 

druhostupňové evidence. Dále provedl výzkumy a dozory na 168 lokalitách. Odborně 

nejdůležitějšími akcemi byly výzkumy raně středověkého sídliště v Radouňce, zaniklého 

hřbitova při farním kostele v K. Řečici a parkánové hradební zdi v J. Hradci. Odborným 

výstupem byly dále odborné články Archeologický výzkum zaniklého hřbitova u kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci ve sborníku muzea a Nálezy Jindřicha 

Richlého z výzkumu raně středověkého sídliště u Radouňka (okr. Jindřichův Hradec) 

v Archeologických výzkumech v jižních Čechách. Mgr. J. Kocina se dále autorsky podílel na 

článku Soubor středověkých usní z Masarykova náměstí v Jindřichově Hradci 

v Archeologických výzkumech v jižních Čechách a Mgr. G. Kocinová na dokončení kapitoly 

Krajina a osídlení Jindřichohradecka od pravěku až po první písemnou zmínku do 

připravované publikace o dějinách J. Hradce. 

   Historik umění MgA. J. Valášek odborně zpracoval 73 položek druhostupňové evidenci. 

Pokračoval v práci na vědeckovýzkumných úkolech Život a dílo Vladimíra Holuba, Život a 

dílo Marie Hoppe-Teinitzerové a Dokumentace výtvarných umělci na Jindřichohradecku. 

Nejdůležitějším výstupem v roce 2021 bylo pokračování ve zpracování akvizice z pozůstalosti 

V. Holuba a M. Hoppe Teinitzerové a výstava Město Jindřichův Hradec ve sbírkách muzea: 

Dolní náměstí – svědek dějin. 

   Etnografka Mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 706 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 D. Radouni, dokumentace kostelních betlémů ve Strakonicích a J. 

Hradci, pokračování v rehabilitaci původní podoby restaurovaných částí Krýzových jesliček a 

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

mezinárodního odborného semináře, výstavy a publikace 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 86. výroční zprávu za rok 2020, 32. svazek Vlastivědného sborníku 

Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku) a 

výstavní katalog Karel Pavlíkovský Betlémy/Portréty/Dřevořezby. Mimoto 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 2021 MgA. J. Valášek obměnil Obrazovou galerii v části věnované hradensiím.            

   Muzeum uspořádalo 2 výstavy ve výstavní síni V jezuitském semináři, 1 výstavu ve 

výstavní síni Ve Svatojánské, 1 výstavu v křížové chodbě a 1 výstavu v konferenčním sále. 

Výstavami s nejvyšší návštěvností byly výstavy Rok v kuchyni Magdalény Dobromily aneb 

co pradědečkům chutnalo a Tradice jedné hranice. 

   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 Českému centru v Paříži, Prácheňskému muzeu v Písku a 

Fichtelgebirgsmuseum ve Wunsiedelu, sbírkové předměty vztahující se ke školství Fakultě 

managementu VŠE v Praze a obchodnickou mechanickou pokladnu Městskému muzeu a 

galerii Dačice.       

   Zápůjčka do Wunsiedelu představovala hotovou výstavu.  

   V konferenčním sále pokračovala příležitostná výstavka Jan Amos Komenský ve sbírkách 

Muzea Jindřichohradecka. 

 

Přednášky                        

   Pracovníci muzea během roku 2021 opět přednesli v důsledku koronavirové epidemie méně 

přednášek než v minulých rocích. Dr. Š. Běhalová realizovala 6 přednášek o knižní kultuře a 

školství, Mgr. V. Burian 14 přednášek o archeologii a novodobé vojenské historii, Mgr. L. 

Dvořáková 2 přednášky o novověké historii J. Hradce a Mgr. A. Zvonařová 5 přednášek o 

jihočeské betlémářské tvorbě.  

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

 

Koncerty, komentované prohlídky a jiné kulturní akce      

   V roce 2021 se muzeu podařilo realizovat po odmlce v roce 2020 některé tradiční koncerty, 

především adventní koncerty pěveckého souboru X-tet, Pěveckého sboru SMETANA a 

žesťového souboru TRUMPET TUNE. Celkově však počet koncertů byl opět nižší než 

předloni a dříve.   

   Pracovníci muzea dále provedli řadu komentovaných prohlídek expozic a muzejních 

objektů. Mgr. V. Burian realizoval 4 komentované noční prohlídky kostela sv. J. Křtitele, 9 

prohlídek města J. Hradec a 2 komentované prohlídky expozice kamenných artefaktů, Mgr. L. 

Dvořáková 3 komentované noční prohlídky kostela sv. J. Křtitele, Mgr. J. Valášek 3 

komentované noční prohlídky kostela sv. J. Křtitele a Mgr. J. Kocina a Mgr. G. Kocinová 

společně komentovanou prohlídku záchranného archeologického výzkumu u kostela sv. J. 

Křtitele v K. Řečici a 2 komentované prohlídky archeologické lokality Pfaffenschlagu. 

   Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole VI. 

 

Edukační činnost 

   V roce 2021 se v muzeu plně rozběhla edukační činnost zaměřená na základní a střední 

školy v J. Hradci a jeho okolí. Byly realizovány edukační programy k výstavě Tradice jedné 

hranice, k Týdnu knihoven na témata J. A. Komenský ve sbírce muzea a činnost muzejní 



badatelny a k tématu Život v době lucemburské. Celkem v muzeu proběhlo 37 edukačních 

akcí s 694 účastníky. 

 

Spolupráce s jinými institucemi                                                                                                               

   Muzeum bylo v roce 2021 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. Š. Běhalová, Dr. J. 

Pikal a P. Míchalová pracovali ve výboru Spolku přátel starého J. Hradce. Mgr. A. Zvonařová 

byla 1. místopředsedkyní Českého sdružení přátel betlému a předsedkyní jeho jihočeské 

pobočky, členkou celostátního výboru České národopisné společnosti, členkou Etnografické 

komise Asociace muzeí a galerií ČR a předsedkyní její jihočeské sekce. Mgr. J. Kocina a 

Mgr. G. Kocinová byli členy Jihočeské archeologické komise. Mgr. V. Burian byl předsedou 

Klubu historie letectví J. Hradec a členem výboru Českého svazu letectví. Dr. Š. Běhalová 

byla členkou Ústřední knihovnické rady – poradního orgánu Ministerstva kultury ČR, členkou 

senátu AMG, předsedkyní Knihovnické komise AMG ČR a členkou její jihočeské sekce. 

Mgr. L. Dvořáková byla členkou Spolku přátel starého J. Hradce.  

   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 a byl členem Jihočeské sekce AMG ČR. 

   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 897 badatelům. Z toho knihovna 

muzea 394 badatelům, Mgr. V. Burian 87 badatelům, Mgr. L. Dvořáková 60 badatelům, L. 

Fiala 6 badatelům, Mgr. J. Kocina a Mgr. G. Kocinová 222 badatelům, dr. J. Pikal 4 

badatelům, MgA. J. Valášek 35 badatelům a Mgr. A. Zvonařová 89 badatelům. V případě 

muzejní knihovny se jedná o badatele mimo on-line služby muzea.   

   On-line katalog muzejní knihovny zaznamenal 978 vstupů a digitální knihovna Kramerius 

6.297 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 a Česká televize 1, v rozhlasových stanicích Český 

rozhlas 1 a Proglas, 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 a MF Dnes, 

publikaci Cestovní informátor 2021, Jindřichohradecké televizi, portálech Hradec žije a 



Kulturní most, časopisech Neon a Živá historie, 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 

kulturní a edukační akce. Muzeum aktivně provozovalo na své webové stránce účty ve 

Facebooku a Instagramu. 

 

V. Přehled výstav v roce 2021 

 

22.04.-01.06. Město Jindřichův Hradec ve sbírkách muzea: Dolní náměstí – svědek dějin,  

                      kurátoři Mgr. Vladislav Burian a Mgr. Lenka Dvořáková, konferenční sál 

01.05.-06.01. Tradice jedné hranice Traditionen einer Grenze, kurátorka Mgr. Alexandra    

                      Zvonařová, výstavní síň Ve Svatojánské 

01.05.-19.09. Rok v kuchyni Magdalény Dobromily Rettigové, aneb co pradědečkům   

                      chutnalo, kurátorky PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., a Mgr. Alexandra  

                       Zvonařová, výstavní síň V jezuitském semináři 

27.06.-06.01. Patrik Proško HIC ET NUNC, kurátor MgA. Jakub Valášek, křížová chodba 

14.10.-06.01. Periodická paměť Ohlas od Nežárky v impériu médií, kurátorka PhDr.  

                      Štěpánka Běhalová, Ph.D., výstavní síň V jezuitském semináři  

27.11.-06.01. Betlémy, dřevořezby a portréty Karla Pavlíkovského, kurátorka Mgr.  

                       Alexandra Zvonařová, kostel sv. J. Křtitele 

 

VI. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2021 

 

12.06. Absolventský koncert Jana Míchala, kaple Nanebevzetí P. Marie 

14.06. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1921, přednáška Spolku přátel starého J.   

           Hradce proslovená Mgr. Lenkou Dvořákovou, konferenční sál 

18.06. Muzejní noc Hrnce a tradice, doprovodná akce k výstavě Rok v kuchyni Magdalény    

           Dobromily Rettigové, jezuitský seminář 

           Koncert balkánské hudby skupiny Lovesong orchestra, jezuitský seminář 

02.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

03.07. Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. J. Křtitele 

09.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

10.07. Koncert Leoše Čepického a Michala Kaňka k poctě Zuzany Růžičkové a Viktora  

           Kalabise, kostel sv. J. Křtitele 

14.07. Komentovaná prohlídka archeologické lokality Pfaffenschlag 

16.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

23.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

30.07. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

06.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

07.08. Koncert barokního ansámblu COLLEGIUM 1704, kostel sv. J. Křtitele 

13.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

16.08. Koncert Petra Přibyla a jeho hostů, kostel sv. J. Křtitele 

18.08. Komentovaná prohlídka archeologické lokality Pfaffenschlag 

20.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

21.08. XXVII. Setkání čs. válečných a poválečných letců, ve spolupráci s Klubem letecké  

           historie J. Hradec, kostel sv. J. Křtitele 

27.08. Noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

10.09. Koncert alternativní kapely KALLE, kostel sv. J. Křtitele 

11.09. Politické procesy na Jindřichohradecku v roce 1948, přednáška Spolku přátel  



           starého J. Hradce proslovená PhDr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál 

18.09. XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, ve spolupráci s Jindřichohradeckou  

           kulturní společností, minoritský klášter 

12.-13.10. Židé v Čechách, seminář Židovského muzea v Praze, konferenční sál 

15.10. Komentovaná prohlídka archeologického výzkumu u kostela sv. J. Křtitele v K.  

           Řečici 

20.-21.10. Periodická paměť, odborná konference ve spolupráci s Knihovnou Národního  

           muzea a Národním památníkem písemnictví v Praze, konferenční sál 

26.10. Fraktály, chaos a geometrie přírody, přednáška Science café proslovená doc. RNDr.  

           Václavem Kučerou, Ph.D., konferenční sál 

05.11. Dušičková noční komentovaná prohlídka kostela sv. J. Křtitele 

08.11. Týdeník Ohlas od Nežárky – periodická paměť města, přednáška Spolku přátel  

           starého J. Hradce proslovená PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., konferenční sál 

12.11. Jak se stát ferry pilotem, přednáška Klubu letecké historie J. Hradec proslovená  

           Alešem Ferrou a Filipem Klímou, konferenční sál 

16.11. Ze zámoří do Čech: Čokoláda, čaj a káva v raném novověku, přednáška Science  

           café proslovená doc. Mgr. Karlem Černým, Ph.D., konferenční sál 

18.11. Putování Pobaltím, přednáška Svazu tělesně postižených v ČR proslovená ing.  

           Ludmilou Černockou, konferenční sál 

28.11. Jindřichohradecké Jinohrátky, aneb dejte děti do jeslí, festival betlémové tvorby,  

           minoritský klášter 

04.12. Adventní koncert vokálního souboru X-tet, kaple Nanebevzetí P. Marie 

15.12. Přírodní organické látky ve vodě = hnědožlutá barva vody, přednáška Science café  

           proslovená doc. Ing. Petrem Porcalem, Ph.D., konferenční sál 

16.12. Vánoční koncert Pěveckého sboru SMETANA, kostel sv. J. Křtitele 

18.12. Adventní koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. J. Křtitele 

 

VIII. Sponzoři muzea v roce 2021 

 

   Na vydání 32. 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 pátého ročníku Jinohrátek přispělo Město J. Hradec částkou 100.000 Kč.  

 

IX. Seznam darů do sbírky muzea v roce 2021 

 

Kamila Bendová, Praha: kufříkový šicí stroj LADA 132 

Vladislav Burian, J. Hradec: dresy juniorských sportovních oddílů v J. Hradci v 70. až 80. 

letech 20. stol. 

Jana Burianová, J. Hradec: pamětní plakety Anatolské střední školy Mehmeta Özöncela za 

program Erasmus v r. 2018 

Vlasta Ederová, J. Hradec: soubor fotografií, pozvánek, přání a dalších materiálů z dění 

z poč. 90. let 20. stol. v J. Hradci z pozůstalosti prvního polistopadového starosty J. Hradce 

Hana Fryčová, J. Hradec: soubor fotografií z pozůstalosti rodin Holčových a 

Bachrachových v J. Hradci a tištěná hudebnina Veselé bloudění od O. Lampela 

Aleš Hazuka, J. Hradec: soubor fotografií, pohlednic a dokladů různých osobností z J. 

Hradce a N. Bystřice z 2. pol. 20. stol.  
 


