ZÁŘÍ
Pamětní volský roh
Každý předmět v sobě nese svůj příběh. Každý o něčem vypráví, každý na něco upomíná. Jedním
z takovýchto předmětů je i bohatě zdobený volský roh (inv. č. 15 876), který upomíná na
hospodářsko-průmyslovou výstavu v Dačicích roku 1883.
Slavnostní zahájení hospodářsko-řemeslné výstavy proběhlo v sobotu 15. září 1883 v 10 hodin
dopoledne. Pořádala ji lesní a hospodářská sdružení působící toho času na Dačicku a přihlásilo se na
ni 179 vystavujících. Na hospodářskou část se přihlásilo 96 vystavovatelů, na část řemeslnou 83. Na
výstavě bylo také prezentováno 17 koní, 112 kusů skotu, 13 vepřů a nepočítaně ptactva.
Vystavovatelé byli za své výrobky patřičně oceněni. V řemeslné části udělili porotci 12 stříbrných a 20
bronzových medailí, v části zemědělské 50 stříbrných medailí, 9 bronzových medailí a 49 dukátů.
Bezpečnost osob, zvířectva, exponátů a areálu výstaviště si vzal pod svá křídla místní Sbor
dobrovolných hasičů (srov. Moravský dopisovatel z 11. 9. 1883, sbírka M. Buriana). O velikosti
výstaviště, které se rozprostíralo v jižní části areálu dnešní nemocnice, si lze udělat obrázek díky
přiložené dobové fotografii (inv. č. 11 509).
O této události podává své svědectví také Pamětní kniha města Dačic: „Ve dnech 15. – 17. září konala
se na nivě u panských sýpek hospodářsko-průmyslová výstava. V budovách a pavilonech byly ladně
sestaveny výstavní předměty v množství neočekávaném a že i návštěva byla hojná, možno nazvati
výstavu zdařilou.“ Jako upomínka na tuto událost byl vyhotoven také tento upomínkový předmět.
Volský roh o výšce 37 cm je zasazen do bohatě zdobeného podstavce. Ústí rohu o průměru 10,1 cm je
zakončeno mosazným okutím s rytými ornamenty. Na okutí ústí navazuje mosazné víko v podobě
talířovité poklice, na jehož vrcholu se skví bronzová figura lva opírajícího se o renesanční erb. Spodní
část erbu je vyplněna lilií, ve středu erbu jsou vyryta písmena „ FF“.
Zajímavým uměleckým dílem je rovněž trimetalický podstavec o výšce 24 cm a průměru paty. Na
mosaznou stupňovitě členitou nohu s reliéfním zdobením navazuje bronzová objímka, rovněž
s reliéfní výzdobou. V čelní části objímky se nachází měděný medailon s nápisem Erinnerung / an die
/Datschitzer Ausstelullung / September / 1883 (tj. Vzpomínka na dačickou výstavu, září 1883).
Tento exponát považujme za cenný doklad precizní uměleckořemeslné práce. Kombinace rohoviny a
barevných kovů je vystihujícím symbolem provázání zemědělsko-řemeslné výroby. A aby nebyl tento
skvost pouze záležitostí depozitáře, bude návštěvníkům našeho muzea na odiv po celé září.
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