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                           Je všeobecně dobře známo, že velké šlechtické rodiny v  Čechách se řadily
k uměnímilovným a vzorně pečovaly ve svých residencích o nejrůznější sbírky starožitných a památných předmětů, často
značné historické a umělecké hodnoty. Z této skupiny nevybočují ani Černínové z Chudenic, majitelé panství Chudenic
(Klatovský kraj), Jindřichova Hradce (Táborský kraj), Krásný Dvůr a Mašťov (Žatecký kraj) a Petrohrad (Žatecký kraj).

Ze soupisu uměleckých předmětů z roku 1869 vyplývá, že cenná hraběcí sbírka starožitností se nacházela přede-
vším na zámku v Petrohradě. Část obrazů pak i v Jindřichově Hradci a na loveckém zámku Jemčina. Inventář byl vyhoto-
ven kvůli úmrtí majorátního pána Eugena Karla hraběte Černína z Chudenic (1796 -1868). Po něm všechna rodová panství
včetně zmiňované sbírky převzal nejstarší syn Jaromír (1818 - 1908).

Obecné starožitnosti: egyptské památky (72 kusů), antické předměty z hlíny, sádry a mosaiky (14 ks), hliněné ná-
doby (199 ks), antické předměty z kamene (107 ks), antické předměty ze skla (12 ks), antické ozdoby (50 ks), zbraně

z předkřesťanského období (59 ks), brnění a štíty (53 ks), pokrývky hlavy (7 ks), různé kuriosity - např. buben vídeňské
národní gardy, taška na patrony, pouta, kabát Zachariáše z Hradce, stříbrné mince ad. (31 ks), bodné zbraně (45 ks), hala-
partny (37 ks), meče (29 ks), kordy (22 ks), šavle (23 ks), dýky a nože (123 ks), čakany (12 ks), tesáky (18 ks), samostříly
a šípy (24 ks), malá obléhací děla (19 ks), pušky (43 ks), pistole (17 ks), prachovnice (25 ks), podkovy a uzdy (67 ks),
starobylé zámky a klíče (21 ks), starobylé hudební nástroje (6 ks), etnografické předměty (88 ks), antické předměty
z bronzu (185 ks), různé středověké předměty do roku 1700 (81 ks), poháry a talíře (133 ks), různé předměty z doby po
roce 1700 (38 ks), historické památky (42 ks), zkameněliny (47 ks). Vše bylo odhadnuto na 2.648 zlatých 47 krejcarů ra-
kouské měny. -  Mince a medaile: zlaté a stříbrné pamětní mince i platidla, medaile z mědi, antické mince (1.356 ks). Od-
hadnuto na 1.193 zlatých 91 krejcarů. - Knihovna, litografie, rukopisy, fotografie (3.194 ks). Odhad činil 2.879 zlatých 96
krejcarů. - Obrazy (188 ks), mj. van Dyck, Barbieri, Brandl, Škréta atd.

Na závěr dlužno ještě připomenout osobnost malíře a správce jindřichohradeckého zámku Jana Seea (1798 -
1875), původem z Českého Krumlova, který hraběti Černínovi jako povolaný a osvědčený odborník vydatně pomáhal
při obstarávání a nákupu řady starožitností. Na zámku v Jindřichově Hradci se dříve nacházelo celkem 13 obrazů, které See
vyhotovil. Jednalo se víceméně o kopie starších obrazů, z nichž můžeme uvést díla Dělení růží, Perchta z Rožmberka, Jan
z Liechtensteina, Pád Slavaty z oken Pražského hradu, Jáchym Oldřich z Hradce, Petr Vok z Rožmberka aj.
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