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Úvod

Moravské zemské muzeum se svou takřka dvou-
setletou existencí (založeno v roce 1817), s více
než 6 miliony sbírkovými předměty, pro šíři a roz-
manitost své činnosti (19 odborných oddělení,
rozčleněných do historického, přírodovědného
a uměnovědného muzea) zaujímá v evropské
struktuře paměťových institucí výrazné místo.
Jako přední pracoviště starého kontinentu s nasa-
zením stále čelí výzvám a úkolům, jež před ni toto
postavení klade.

Při ohlédnutí za rokem 2015 lze konstatovat, že
byl rokem klíčových a strategických úkolů, také ale
rokem systematické, koncepční, dennodenní ope-
rativní práce, která průběžně formuje tři základní
pilíře, na kterých Moravské zemské muzeum stojí:
uchovávání, přesné evidování a rozšiřování sbírek,
vědecká práce a vzdělávání. Všechny tyto aktivity
naplňují poslání největší a nejstarší zemské pamě-
ťové instituce – Moravského zemského muzea, pro
ně zde také muzeum je.

Při hodnocení úspěchů a momentů ne zcela har-
monických, je třeba vnímat prozaické, ale fakticky
určující rámce ekonomické. Především díky podpoře
zřizovatele – Ministerstva kultury ČR – se je naší
instituci dařilo i v roce 2015 uspokojivě zvládnout,
a to vzdor výrazným vnějším negativním vlivům. 

K podstatným korelativům ovlivňujícím chod
muzea se řadí stav objektů, které Moravské zemské
muzeum spravuje. Mnohdy jsou to nemovitosti,
které vyžadují ve střednědobém výhledu, někdy
ovšem i v krátké perspektivě, výrazných investic
nebo rozsáhlých oprav. Ne na všechny se dostává
v optimálních chvílích. Naproti tomu se však loni
muzeu podařilo uskutečnit řadu investičních pro-
jektů, které standard pro vnitřní práci i kvalitu na-
bízených služeb návštěvníkům napomohly zvýšit.
Významné je též dokončení přípravných prací pro
stavbu Centrálního depozitáře v Rebešovicích,
neboť až otevření ústředního depotního celku po-
vede k vyřešení dosud provizorního a mnohde
i nevyhovujícího uložení sbírkových předmětů.

K projektům s delším časovým horizontem, na
nichž MZM v roce 2015 pokračovalo, patří pro-
měna profilace Dietrichsteinského paláce do po-
doby hlavního objektu Historického muzea. Při-
praven je kompletní upgrade expozic společenských
věd, k instalaci posouváme projekt expozice věno-

Připustíme-li vyšší etický smysl paměťových insti-
tucí, přitakáme-li myšlence, že služba vědění, his-
torii a edukaci jsou kvality přesahující rámec pou-
hého utilitárního spravování svěřených hmotných
statků, pak nalezneme klíč k oněm zvláštním,
mnohdy neefektním a obtížným usilováním a čin-
nostem lidu muzejního. Jen tak pochopíme, oce-
níme a dohlédneme podstaty profesního bytí s po-
korou a vášnivě pro muzejní věci konajících osob.
Osob a osobností hodných úcty a obdivu, zapále-
ných a přesvědčených služebníků vědění. 
Je přitom lhostejné, zda jsou to tvůrcové a zamě-
stnanci muzea o jediné místnosti se třemi vitrí-
nami nebo lidé, kteří spoluvytvářejí stratifikované
profesní sítě velkých muzejních organismů. Pod-
stata úsilí o naplnění poslání muzejní instituce je
vždy stejná.
A my, lidé opanovaní monumentem paměťového
chrámu zvaného Moravské zemské muzeum, se
k věci muzejní v její nejryzejší podobě hlásíme.
Srdcem i rozumem. 
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vané dějinám 20. století (výstavní prostor celého
3. poschodí Dietrichsteinského paláce). 

Velmi důležitým strategickým krokem roku
2015 bylo posílení decentralizace řízení instituce,
jež vede k zesílení odborné autonomie a výraznější
profilaci odborných činností. V roce 2015 vznikla
dvě nová odborná pracoviště – Centrum slovanské
archeologie v Uherském Hradišti a Centrum kul-
turně-politických dějin 20. století se sídlem
v Brně. 

S finanční stránkou hospodaření souvisí úsilí
instituce o výraznější úsporu nákladů. Již trvalou
se stává snaha o racionalizaci a optimalizaci v ob-
lasti spotřeby, obé s cílem dosáhnout významného
celkového poklesu v jednotlivých provozních vý-
dajových oblastech. Moravské zemské muzeum
také přijalo strategii budování klíčových výstav-
ních projektů v delších časových intervalech, což
ve svém důsledku vedlo k úspoře souhrnných ná-
kladových položek.

Zásadní postavení v chodu muzea zaujímá
sbírkotvorná činnost. Péče o sbírky a jejich roz-
šiřování jsou sledované cíle, které v MZM v roce
2015 patřily k nejdůležitějším. Dobrými akvizi-
cemi se podařilo obohatit řadu sbírkových
fondů, ať již v přírodovědné sekci (Entomolo-
gické oddělení, Botanické oddělení), či sekci
společenskovědní (Oddělení dějin literatury,
Centrum kulturně-politických dějin 20. století,
Oddělení dějin divadla). 

Úspěšně také pokračovala digitalizace sbírek, za
mnohé jistě stojí za to zmínit komplexní digitali-
zaci obrazů Zdeňka Buriana ve sbírkách Geolo-
gicko-paleontologického oddělení. Je potěšující, že
objem digitalizovaných sbírkových předmětů má
v roce 2015 v porovnání s předchozími léty vý-
razně stoupající tendenci.

Působení muzea navenek je pak fakticky zpro-
středkováním práce zaměstnanců směrem k veřej-
nosti. Největší expoziční událostí roku 2015 bylo
otevření nového návštěvnického centra Mendelia-
num – atraktivní svět genetiky v Biskupském
dvoře, které jsme vybudovali s podporou evrop-
ských dotací v rámci Operačního programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Expozice
v sobě spojuje vědecký odkaz Johanna Gregora
Mendela a současné vědecké poznatky. 

V loňském roce se také významně rozšířily vý-
stavní prostory instituce. Přestěhováním Zoologic-
kého oddělení a přebudováním jeho původních
prostor vznikl nový sál Jana Jelínka, kde se jako
první projekt uskutečnila výstava o tvorbě Pavla
Haase, Janáčkova nejnadanějšího žáka. Moravské
zemské muzeum se však nezaměřuje pouze na do-
mácí scénu, prezentuje se i v zahraničí (významná
účast na výstavě o Velké Moravě na Bratislavském
hradě, spolupráce na oslavách 150. výročí zveřej-
nění Mendelova objevu, spolupráce s Nizozem-
ským královstvím při výstavě Nizozemí v řádech
a vyznamenáních), participuje na veletrzích, zapo-
juje se do městských, krajských i celostátních akti-
vit, pořádá vědecké konference s účastí význam-
ných zahraničních expertů nebo spolupracuje na
řadě celosvětových badatelských projektů.

Výraznou stopu v celostátním muzejním životě
zanechávají i obě metodická centra MZM – Cen-
trum muzejní pedagogiky, které organizuje řadu
edukačních projektů a Metodické centrum pro in-
formační technologie v muzejnictví, jehož pod-
statným úkolem je vytváření sofwaru centrální
evidence sbírek a poradenská činnost pro všechna
muzea v České republice.

Na závěr mi dovolte, abych i z tohoto místa
a touto formou poděkoval všem zaměstnancům
Moravského zemského muzea a spolupracovní-
kům za odvedené úsilí a návštěvníkům, kteří
trvale nacházejí cestu do expozicí, na výstavy i za
doprovodnými programy naší instituce, za neutu-
chající přízeň.

PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea
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Ustavení Centra slovanské
archeologie.

Události roku 2015

Velká Morava Praha.
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Unikáty Bratislava.
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Objekty 
Moravského zemského muzea

Zámek Budišov
Památník Bible kralické

Zámek Moravec
Starý zámek v Jevišovicích
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29. července 1817 – císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum a povolil, aby neslo jeho
jméno. Františkovo muzeum spravovala Moravskoslezská společnost pro zvelebení
hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy zkráceně Hospodářská společnost

24. března 1818 – moravskoslezský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský oznámil veřejnosti
vyhláškou založení muzea

1820 – zpřístupněny veřejnosti první sbírkové celky v Biskupském dvoře

1892 – v rámci Hospodářské společnosti vznikla muzejní sekce, která převzala řízení
muzea

1900 – muzeum převzala Moravská muzejní společnost a sbírky se staly vlastnictvím mar-
krabství Moravského; začal se používat název Moravské zemské muzeum

1921 – muzeum převzala do správy přímo země Moravskoslezská a správou sbírek byli
pověřeni odborníci (ředitelem se stal dr. Jaroslav Helfert)

1939 – 1945 – za německé okupace dohlížel na činnost muzea německý komisař

1945 – 1948 – Moravské zemské muzeum pod správou země Moravskoslezské

1949 – 1960 – Moravské muzeum (změna názvu) je řízeno Ministerstvem školství a kultury

1961 – 1962 – Moravské muzeum pod správou Národního výboru města Brna

1963 – 1990 – Moravské muzeum je spravováno Jihomoravským krajským národním výborem

1991 – dosud – Moravské zemské muzeum (návrat k původnímu názvu) příspěvkovou organizací
Ministerstva kultury 

Od 1. ledna 2010 – Moravské zemské muzeum výzkumnou organizací Ministerstva kultury

2014 – významná změna organizační struktury muzea, vznik Historického muzea, Přírodo-
vědného muzea a Uměnovědného muzea zajišťujících odbornou činnost v rámci
Moravského zemského muzea
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Generální ředitelství
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Vedení Moravského zemského muzea

Zleva: Bc. Igor Frait, náměstek generálního ředitele pro vnitřní záležitosti; Mgr. Marie Hasoňová, podnikový právník; Ing. Martina
Pivodová, vedoucí Ekonomického oddělení; PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D., generální ředitel; Ing. arch. Gabriela Chmelařová,
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tajemník generálního ředitele; Mgr. Eva Pánková, náměstkyně generálního ředitele pro vnější záležitosti; Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.,
náměstek generálního ředitele pro odbornou činnost.



u

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

V roce 2015 došlo úpravou organizačního řádu ke
dni 1. dubna ke zřízení Centra slovanské archeolo-
gie a Centra kulturně-politických dějin 20. století;
dále byla nově zřízena funkce Bezpečnostního ředi-
tele, přímo podřízeného generálnímu řediteli.

u

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Moravské zemské muzeum vedlo v roce 2015 celkem
15 soudních řízení s těmito subjekty:

1) MZM x Libuše Grúberová (5 sporných řízení);
2) MZM x Rudolf Krček; 
3) MZM x Ing. Václav Martínek (3 sporná řízení, vše

ukončeno)
4) MZM x Statutární město Brno (5 sporných řízení); 
5) MZM x Mgr. Martina Galetová, Ph.D.;

Z těchto 15 řízení byly v průběhu roku 3 případy
pravomocně skončeny a 2 řízení nově zahájena. 

u

MAJETKOPRÁVNÍ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI 
A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI

V průběhu roku 2015 již nedošlo k žádné další změně
ohledně dříve uplatněných nároků na vydání církev-
ního majetku, kdy všechny podané žádosti již byly
v plném rozsahu řádně vyřízeny (nedošlo k vydání žá-
dných movitých ani nemovitých věcí). V roce 2015 byla
podána a následně Moravskému zemskému muzeu do-
ručena jedna žaloba o vydání souboru movitých věcí
dle zák. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrov-
nání s církvemi a náboženskými společnostmi.

u

VYDANÉ INTERNÍ PŘEDPISY

Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2015 násle-
dující příkazy generálního ředitele:
11/2015 Uzavření ročního rozpočtového roku 2015
10/2015 Provoz výstavních objektů Moravského

zemského muzea během vánočních svátků
roku 2015

09/2015 Inventarizace zásob a inventarizace pokladen
08/2015 Povinnosti zaměstnanců MZM související

s evidencí sbírkových předmětů v Cen-
trální evidenci sbírek

07/2015 Inventarizace majetku a závazků v Morav-
ském zemském muzeu

06/2015 Nákup a dodávky zboží - nábytku v Morav-
ském zemském muzeu

05/2015 Zvláštní způsob určení platového tarifu
dle § 6 NV 564/2006 Sb.

04/2015 Volné vstupy na výstavy a akce MZM
03/2015 Plán čerpání dovolené v průběhu roku

2015
02/2015 Náležitosti dokladů předkládaných k za-

účtování (či proplacení) do účetnictví
MZM

01/2015 Poskytování cestovních náhrad

Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2015 násle-
dující směrnice generálního ředitele:
7/2015 Organizační řád MZM

+ příloha Organizační struktura MZM od
1. 1. 2016
+ příloha Působnost muzeí, oddělení, ústavů
a center MZM

06/2015 Provoz výstavních prostor Moravského
zemského muzea
+ příloha č. 1 - Návštěvní řád
+ příloha č. 2 - Záznam o škodě nebo
úrazu

05/2015 Uzavírání, evidence, číslování a ukládání
smluv
+ příloha č.1
+ příloha č.2 

04/2015 Vyvěšování vlajek a umístění velkého
státního znaku na objektech Moravského
zemského muzea

03/2015 Organizační řád MZM
+ příloha Organizační struktura MZM
k 1. 4. 2015
+ příloha Působnost muzeí, oddělení, ústavů
a center MZM

02/2015 Časové rozlišení nákladů a výnosů, výdajů
a příjmů, včetně dohadných položek

01/2015 Pokladní řád
+ Příloha č.1
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁK.
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM

Počet podaných žádostí o informace: 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto
zákona bez uvádění osobních údajů: 0 
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona: 0

u

KONTROLNÍ ČINNOST 

Vnitřní kontrola

INTERNÍ AUDIT

MZM má zřízen útvar interního auditu. Činnost au-
ditora vykonává jeden pracovník na 0,5 pracovního
úvazku. 
V uplynulém roce mělo být podle ročního plánu pro-
vedeno 6 auditů, z toho 2 audity systému, 3 finanční
audity a 1 audit výkonu.
V roce 2015 bylo prováděno 5 auditů:
- finanční audit č. 1/2015 - audit hospodaření s pro-

středky FKSP;
- audit systému č. 3/2015 - audit evidence a inven-

tarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku MZM;

- audit systému č. 4/2015 - audit záchranných ar-
cheologických výzkumů prováděných MZM;

- mimořádný audit systému č. 5/2015 - audit evi-
dence sbírkových předmětů na Oddělení dějin li-
teratury MZM;

- finanční audit č. 6/2015 – projektu s registračním
číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0180 „Mendelianum –
atraktivní svět genetiky“ (audit byl započat v pro-
sinci 2015).

Audit výkonu č. 2/2015 byl zrušen z důvodu pra-
covní neschopnosti interního auditora z důvodu ne-
moci od 17. 3. 2015 do 23. 4. 2015.
Proti ročnímu plánu nebyl vykonán audit veřejných
zakázek, který byl nahrazen mimořádným auditem
evidence sbírkových předmětů na Oddělení dějin li-
teratury č. 5/2015 na žádost vedení organizace. 

Dále byla interním auditorem prováděna konzul-
tační činnost v rámci organizace.
V rámci vzdělávání se interní auditor účastnil tří-
denního akreditačního kurzu Audit klíčových ob-
lastí veřejné správy pořádaného Českým institutem
interních auditorů.

Vnější kontrola

V roce 2015 byly v Moravském zemském muzeu
provedeny následující kontroly:

ÚSEK BOZP a PO
1. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, 

Kancelář bezpečnostního ředitele
Předmět kontroly: dodržování povinností stanove-
ných předpisy požární ochrany v objektu Dietri-
chsteinský palác, Brno, Zelný trh 8
Termín provedení kontroly: 17. 2. 2015
Závěr: Bez závad

2. Kontrolní orgán: Krajský hygienická stanice
Jihomoravského kraje, Brno

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zák.
č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci; zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví; zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdra-
votních službách a prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb.,
o pracovnělékařských službách a některých druzích
posudkové péče
Termín provedení kontroly: 24. 3. 2015
Závěr: Bez závad

3. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, 
Kancelář bezpečnostního ředitele 

Předmět kontroly: dodržování povinností stanove-
ných předpisy požární ochrany v objektu Petrská 1,
Brno-střed
Termín provedení kontroly: 15. 4. 2015
Závěr: Bez závad

4. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, 
Kancelář bezpečnostního ředitele

Předmět kontroly: dodržování povinností stanove-
ných předpisy požární ochrany v objektu Starý
zámek v Jevišovicích, Jevišovice 1, Znojmo
Termín provedení kontroly: 3. 6. 2015
Závěr: Bez závad
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5. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, 
Kancelář bezpečnostního ředitele 

Předmět kontroly: dodržování povinností stanove-
ných předpisy požární ochrany v objektu Kobližná
1, Brno-střed, Palác šlechtičen
Termín provedení kontroly: 16. 9. 2015
Závěr: Závady odstraněny v termínu dle protokolu

6. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, 
Kancelář bezpečnostního ředitele

Předmět kontroly: dodržování povinností stanove-
ných předpisy požární ochrany v objektu Hudcova
321/76, Brno-Medlánky
Termín provedení kontroly: 21. 10. 2015
Závěr: Závada odstraněna v termínu dle protokolu

EKONOMICKÝ ÚSEK
7. Kontrolní orgán: Finanční úřad 

pro Jihomoravský kraj, oddělení dotací I
Předmět kontroly: kontrola čerpaných dotací ze stát-
ního rozpočtu a EU – projekt „Mendelianum –
atraktivní svět genetiky“
Termín zahájení kontroly: 28. 11. 2014
Ukončení kontroly: 8. 7. 2015
Výsledek kontroly: Provedenou kontrolou nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně, daňový subjekt
dodržel podmínky Rozhodnutí.

8. Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Jihomoravský
kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno

Předmět kontroly: kontrola čerpaných dotací ze stát-
ního rozpočtu a EU – projekt „Mendelianum –
atraktivní svět genetiky“
Oznámení o zahájení kontroly: 8. 7. 2015
Kontrola nebyla dosud ukončena.

9. Kontrolní orgán: Ministerstvo financí, 
odbor kontroly, Letenská 15, Praha 

Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na hospo-
daření s veřejnými prostředky v letech 2012-2013.
Oznámení o zahájení kontroly: 17.8.2015
Ukončení kontroly: 2.12.2015
Výsledek kontroly: Nedostatky, které byly zjištěny,
nemají vliv na zkreslení účetní uzávěrky, byli odstra-
ňovány průběžně, následně byla přijata opatření.

u

ARCHIV

Spisovna MZM zajišťovala veškeré standardní služby,
bylo přijato 10 běžných metrů spisového materiálu.  Ar-
chiv pokračoval v katalogizaci a inventarizaci jednotli-
vých fondů, přibyly 4 běžné metry zpracovaných archi-
válií hlavního fondu a 1 běžný metr archiválií
uložených na Etnografickém ústavu, kde byla také za-
hájena příprava zpracování pozůstalosti dr. Miroslavy
Ludvíkové. V průběhu podzimu archivář spolupracoval
s Oddělením komunikace a marketingu při vytváření
dějinné osy pro webovou prezentaci k oslavám 200 let
od založení MZM. Byla započata tvorba elektronické
databáze novinových výstřižků a drobných tisků. Ar-
chiv byl dále zapojen do dobrovolnického programu
a od března do prosince spolupracoval s jedním dob-
rovolníkem. Nadále byly poskytovány služby badate-
lům. Celkem archiv MZM navštěvovalo 17 badatelů
z řad zaměstnanců i externích zájemců, mnoha dalším
byly poskytovány informace a konzultace. V roce 2015
proběhly také poslední dozvuky týkající se církev-
ních restitucí. Archivář lektorsky posuzoval monogra-
fický výstup Mgr. Evy Richterové projektu NAKI
(DF012P01OVV047 Benediktýnský klášter Rajhrad
jako kulturní fenomén) Kauza prodeje obrazů tzv.
Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl
z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-
1940): kapitola z dějin rajhradského kláštera v době
sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy, Brno 2015.
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Metodické centrum muzejní pedagogiky naplňovalo
v roce 2015 plán činnosti, který souvisí s realizací
dlouhodobé koncepce činnosti tohoto specializova-
ného pracoviště zřízeného na základě rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury. Mezi priority tohoto roku patřily
mimořádné úkoly zadané Ministerstvem kultury, a to
vytvoření databáze edukačních programů minister-
stvem zřizovaných příspěvkových organizací a posléze
vznik nového edukačního portálu muzeí a galerií
v ČR s názvem MUZEOEDU. Metodické centrum
úspěšně realizovalo všechny požadované úkoly i s po-
mocí dvou dotací z Ministerstva kultury z Programu
kulturní aktivity. Koncem roku ubylo v Metodickém
centru muzejní pedagogiky jedno pracovní místo
a z pracoviště odešla Mgr. Bc. Soňa Mertová. 

Přehled činností je řazen v bodech dle přijatého
plánu.

u

1/ TVORBA METODICKÝCH A STUDIJNÍCH
MATERIÁLŮ   

Tiskem byla vydána metodika „Návštěvník s men-
tálním postižením v muzeu“. Byla zpracována me-
todika dramatické výchovy v muzejně edukační
praxi a studijní text k lekci kurzu Základy muzejní
pedagogiky s názvem „Psychologické aspekty mu-
zejní edukace“. Byl zpracován metodický materiál
pro práci v zoologické expozici k semináři s názvem
„Ne slyšet, ale vidět“. Jsou publikovány příklady
dobré praxe zpracované muzejními pedagogy
a závěrečné práce absolventů kurzu Základy mu-
zejní pedagogiky.

u

2/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A ODBORNÁ
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

V červnu 2015 skončil třetí ročník kurzu Základy
muzejní pedagogiky. Vybrané nejlepší absolventské

práce, tak jako v předchozích letech, byly umístěny
na webových stránkách metodického centra jako pří-
klady dobré praxe.

V září začal čtvrtý ročník kurzu Základy muzejní
pedagogiky, který je plně obsazen. Další zájemce
jsme museli pro omezenou kapacitu odkázat na
další ročník.

V Moravském zemském muzeu se uskutečnil semi-
nář „Ne slyšet, ale vidět“ (11. 5. 2015), vedený
Mgr. Ivou Frýzovou, workshop „Muzejní expozice
jako edukační médium“ (21. 4. 2015), vedený Mgr. Pe-
trou Šobáňovou, Ph.D. a workshop „Pracovní listy“
(23. 11. 2015), vedený Mgr. Lenkou Mrázovou. Ve
druhé polovině roku metodické centrum spolupraco-
valo s Národním muzeem při přípravě a realizaci kon-
ference „Muzea bez bariér“ v rámci projektu Strážci
paměti: 200 let muzejnictví v ČR, který se uskutečnil
14. -15. 10. 2015 v Národním muzeu v Praze.

Mgr. Bc. Soňa Mertová vystoupila s příspěvky „Mu-
zeum a návštěvník s mentálním postižením“ na konfe-
rencích „Muzea bez bariér“, Praha (14. – 15. 10. 2015)
a „Kdo si hraje s dětmi je – není úplně normální“, „Mu-
zejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracov-
níků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu
publiku“, Hodonín (25.– 26. 6. 2015).  Mgr. Pavla Vy-
koupilová vystoupila s příspěvkem „Muzejněpedago-
gická práce MCMP se znevýhodněnými skupinami ná-
vštěvníků“ na konferenci „Muzea bez bariér“, Praha
(14. – 15. 10. 2015). Mgr. Tomáš Drobný vystoupil
s příspěvkem „Zpřístupnění muzea neslyšícím“ na se-
mináři „Muzejní expozice jako edukační médium“,
Brno (21. 4. 2015).

Pracovníci metodického centra publikovali v od-
borných periodicích řadu příspěvků. Mgr. Tomáši
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Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí MCMP

Metodické centrum 
muzejní pedagogiky 
(MCMP)
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Návštěvníci 
s mentálním 
postižením 
v muzeu 
metodický 
materiál

Soňa Mertová

METODICKÉ CENTRUM MUZEJNÍ PEDAGOGIKY
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Drobnému tiskem vyšel článek „Pamětníci vyprávějí
a co pamatují muzea“ ve sborníku Muzeum a změna
IV. Sborník z mezinárodní muzeologické konfe-
rence, Národní muzeum v Praze, 12. – 14. listopadu
2013, Asociace muzeí a galerií v České republice.
2014, s. 132 – 138. ISBN 978-80-86611-63-1. V ča-
sopise Kultura, umění a výchova 3(2) byl zveřejněn
text „Na návštěvě - zprostředkování komunikace
v prostoru a čase“. ISSN 2336-1824. Dostupné z:
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktu-
alni-cislo&casopis=9&clanek=122.

Mgr. Bc. Soňa Mertová a Mgr. Pavla Vykoupilová
publikovaly v časopise Kultura, umění a výchova
3(2) článek „Proces vzniku doprovodného edukač-
ního programu jako důvod spolupráce – reflexe dota-
zníkového šetření“. ISSN 2336-1824. Dostupné z:
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktu-
alni-cislo&casopis=9&clanek=118.

Mgr. Tomáš Drobný a Mgr. Pavla Vykoupilová na-
psali pro Národní informační a poradenské středisko
pro kulturu kapitolu Muzea a galerie do Metodic-
kého doporučení Ministerstva kultury pro dobrovol-
nictví v kultuře a umění, II. vydání, Národní infor-
mační a poradenské středisko pro kulturu. Praha.
2015, s. 24 – 27. ISBN 978-80-7068-292-0. Dostupné
z http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2015
/06/Metodické-doporučení-Ministerstva-kultury-
pro-dobrovolnictví-v-kultuře-a-umění1.pdf. 

Metodické centrum se intenzivně zabývalo vý-
vojem muzejní pedagogiky a sledovalo odborné
dění ve spolupráci s ostatními metodickými
centry a odbornými institucemi doma i v zahra-
ničí. Pracovníci metodického centra se zapojili do
odborné práce také jako recenzenti a členové re-
dakčních rad (časopis Kultura, umění a výchova).
Nákupy odborné literatury byla průběžně do-
plňována příruční muzejně pedagogická kniho-
vna.

u

3/ VYTVÁŘENÍ ODBORÉHO ZÁZEMÍ 
PRO PODPORU PROFESNÍ KVALIFIKACE
MUZEJNÍHO PEDAGOGA

Metodické centrum aktivně podporovalo proces
schvalování profesní kvalifikace muzejního peda-
goga. Vedoucí metodického centra Mgr. Tomáš
Drobný s Mgr. Petrou Šobáňovou, Ph.D. z UP
v Olomouci, Mgr. Kateřinou Tomeškovou, Ph.D.,

předsedkyní komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku a PhDr. Luďkem Benešem, předsedou
Asociace muzeí a galerií navštívili pana Mgr. Mi-
chala Urbana, ředitele odboru dětí a mládeže na Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Schůzka
se týkala akceptace profese muzejního pedagoga ja-
kožto pedagogického povolání Ministerstvem škol-
ství.

V rámci přípravy metodického centra se Mgr. Tomáš
Drobný ve dnech 9. - 10. 6. 2015 zúčastnil kurzu Pří-
prava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
pořádaného AIVD.

u

4/ VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH MUZEJNĚ-
-EDUKAČNÍCH PROJEKTŮ, SPOLUPRÁCE
S DALŠÍMI PARTNERY V OBLASTI MUZEJNÍ
PEDAGOGIKY, CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V roce 2015 jsme v rámci pilotního projektu „Vý-
prava za lesní zvěří“ realizovali 2 edukační programy
s aktivizujícími prvky pro děti a mládež (27. 2. 2015
a 17. 4. 2015) a pro neslyšící rodiny s dětmi připra-
vili 2 komentované prohlídky s aktivizujícími čin-
nostmi (16. 5. 2015 – Muzejní noc a 30. 5. 2015) ve
znakovém jazyce v oddělení savců zoologické expo-
zice „Fauna Moravy“. Slyšícím rodinným příslušní-
kům byl k dispozici lektor. Prohlídku ve znakovém
jazyce společně s pracovníky MCMP připravila
a vedla Věra Lištvanová.

Pilotní projekt „Kociánka pro Ameriku“ vznikl ve
spolupráci se zaměstnanci několika oddělení Centra
Kociánka. Prostřednictvím širšího spektra aktivit
(dramatické etudy, výtvarné techniky, zpěv, ochut-
návání apod.) byli klienti s mentálním i kombino-
vaným postižením prostřednictvím motivačního
programu „Kociánka pro Ameriku“(21. 10. 2015)
uvedeni do tématu výstavy Dětského muzea MZM
„Země na obzoru – objevujeme Ameriku“. Projekt
vyvrcholil několika návštěvami klientů Centra Ko-
ciánka v samotné výstavě, kde absolvovali edukační
program koncipovaný pro tuto cílovou skupinu (20.
11. 2015, 4. 12. 2015).

Metodické centrum spolupracovalo s dalšími sub-
jekty podporujícími učení v kultuře a celoživotní
učení a vzdělávání. Patří sem členství ve výboru Ko-
mise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
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Asociace muzeí a galerií ČR (Mgr. Tomáš Drobný),
členství v Asociaci institucí vzdělávání dospělých
(AIVD).

V rámci Týdne výtvarné kultury se zaměstnanci
metodického centra zúčastnili konference „Igor
Zhoř a cesty k umění“, která se konala 11. 3. 2015
v Brně.

u

5/ PREZENTACE ČINNOSTI MCMP 
A PROPAGACE MUZEJNÍCH A MUZEJNĚ-
-PEDAGOGICKÝCH AKTIVIT A ZAPOJENÍ
SE DO DALŠÍCH KULTURNÍCH AKTIVIT
REGIONÁLNÍHO I NADREGIONÁLNÍHO
CHARAKTERU

Metodické centrum na základě požadavku Minis-
terstva kultury vytvořilo nový edukační portál
muzeí a galerií MUZEOEDU, kde jsou prezento-
vány edukační programy pro děti a mládež vytvo-
řené ve vazbě k Rámcovému vzdělávacímu pro-
gramu (RVP). Tento portál bude metodické
centrum do budoucna redakčně a provozně spra-
vovat.

Metodické centrum se prezentovalo v rámci
vlastních aktivit, prostřednictvím webové stránky,
která byla inovována, při příležitosti akcí partnerů
a v rámci aktivit Moravského zemského muzea.
Mezi ně patří Muzejní noc, Den seniorů a 5. his-
torický vánoční bazar. Muzejní noc – metodické
centrum se podílelo na jejím organizačním zajiš-
tění ze strany dobrovolníků, přípravě doprovod-
ného programu v přírodovědné expozici - komen-
tované prohlídky pro neslyšící ve znakovém jazyce
a byla připravena videopozvánka (16. 5. 2015). Us-
kutečnila se komentovaná prohlídka výstavy ve
znakovém jazyce pro neslyšící rodiny s dětmi ve
znakovém jazyce v oddělení savců zoologické ex-
pozice „Fauna Moravy“. Slyšícím rodinným pří-
slušníkům byl k dispozici lektor (30. 5. 2015). Den
seniorů v MZM – Metodické centrum muzejní
pedagogiky iniciovalo a organizačně zabezpečilo
1. října 2015 v pořadí již čtvrtý Den seniorů v Mo-
ravském zemském muzeu s názvem „Přineste si
do muzea“.

Metodické centrum se podílelo na přípravě a rea-
lizaci konference „Muzea bez bariér“ v rámci pro-
jektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v ČR, která
se uskutečnila v Národním muzeu v Praze.

u

6/ DOBROVOLNICTVÍ

Metodické centrum má v Moravském zemském
muzeu na starosti metodické zajištění dobrovolnic-
kého programu. V rámci tohoto úkolu spolupracuje
se všemi odděleními a samostatnými odbornými
pracovišti muzea. V roce 2015 se do činnosti muzea
zapojilo 66 dobrovolníků, kteří odpracovali 1722
hodin dobrovolnické práce. Vzhledem k předcho-
zím rokům vzrostl zájem o dlouhodobější dobrovol-
nickou činnost na společenskovědních odděleních
MZM, a to zejména u oborů archeologie, historie
a etnografie. S dobrovolníky dlouhodobě úspěšně
spolupracuje Oddělení komunikace a marketingu.

Mgr. Tomáš Drobný a Mgr. Pavla Vykoupilová na-
psali pro Národní informační a poradenské stře-
disko pro kulturu kapitolu Muzea a galerie do Me-
todického doporučení Ministerstva kultury pro
dobrovolnictví v kultuře a umění, II. vydání, Ná-
rodní informační a poradenské středisko pro kulturu.
Praha. 2015, s. 24 – 27. ISBN 978-80-7068-292-0. Do-
stupné z http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uplo-
ads/2015/06/Metodické-doporučení-Ministerstva-
kultury-pro-dobrovolnictví-v-kultuře-a-umění1.pdf.
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V roce 2015 pracovalo oddělení CITeM v personálním
obsazení: 

l Ing. Ivo Rožnovský, správce informačních a komu-
nikačních technologií, vedoucí oddělení,

l RNDr. Marie Hermanová, programátor, 
l Ing. Pavla Jankovičová, správce informačních a ko-

munikačních technologií, 
l RNDr. Marie Kocinová, správce informačních

a komunikačních technologií,
l RNDr. Ivan Petlan, správce informačních a komu-

nikačních technologií.

Hlavním úkolem pro rok 2015 byla realizace pro-
jektu Modernizace centrální evidence sbírek CES
on-line a příprava projektu Modernizace systému
pro správu sbírek, pracovně nazvaný iDEMUS. Pro-
jekt Modernizace centrální evidence sbírek byl spo-
lufinancován Integrovaným operačním programem.
Realizace projektu byla koncem roku dokončena,
bylo vybudováno serverové prostředí pro zajištění
provozu systému CES on-line, bylo vyvinuto nové
moderní softwarové řešení problematiky Centrální
evidence sbírek muzejní povahy, které umožní všem
aktérům procesů souvisejících s touto evidencí on-
line přístup k databázi CES. Odborní pracovníci
muzeí a galerií tak budou mít možnost kdykoliv
zjistit aktuální stav evidence a průběžně připravovat
data pro aktualizaci evidence CES.

Po schválení investičního záměru projektu iDE-
MUS začala příprava zadávacích dokumentací výbě-
rových řízení na dodávky analýz a dalších služeb
v rámci přípravy realizace projektu. Po složitých jed-
náních se zainteresovanými odbory MK ČR byly tyto
zadávací dokumentace na konci roku ze strany MK
ČR schváleny a poté byla výběrová řízení vyhlášena.

Dalšími úkoly bylo vedle pořádání školení a semi-
nářů hlavně zajištění pokračování systému Demus.

V loňském roce byl dokončen převod modulů Ar-
cheologie a KRP, čímž byl převod Demus01 do verze
MS Access 2010 dokončen. V roce 2015 pak probí-
haly dokončovací práce, jako úprava nápovědy
apod., a následná podpora uživatelů při přechodu na
verzi DEMUS10.

Následuje seznam hlavních programových bodů
činnosti CITeM s realizovanými aktivitami:

1. CES on-line
Instalace dodaného serverového vybavení, zprovoz-
nění virtualizační platformy
Příprava virtuálních serverů pro testování a provoz
systému
Metodické vedení vývoje systému
Příprava a provoz webových stránek projektu
Testování a ladění systému
Příprava uživatelské dokumentace
Prezentace systému na konferenci „Archivy, knihovny
a muzea v digitálním věku 2015“, Praha 2. – 3. 12. 2015

2. iDEMUS
Příprava zadávacích dokumentací pro výběrová ří-
zení na realizaci analýz potřebných pro přípravu
realizace projektu
Příprava a provoz webových stránek projektu
Demus10 (MS Access2010)
Testování převáděných modulů, asistence při uvá-
dění do zkušebního provozu
Úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
pro převedené moduly
Semináře a školení uživatelů systému Demus10
Poradenství pro Demus10
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Metodické centrum 
pro informační technologie
v muzejnictví 
(CITeM)

Ing. Ivo Rožnovský, vedoucí CITeM
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3. Demus10 (MS Access 2010 + MS SQL)
Na základě požadavků větších muzeí byl v roce 2014
realizován převod modulů Evidence a Katalog sy-
stému Demus10, který umožní použití MS SQL da-
tabáze pro ukládání dat. Testování se provádělo vla-
stními silami a ve spolupráci se Západočeským
muzeem v Plzni také v podmínkách reálného pro-
vozu. V roce 2015 probíhalo další testování.

4. Demus01 (MS Access97)
Podpora a školení uživatelů
Poradenství pro demus a databázové prostředí obecně
Převody dat
Podpora uživatelů při migraci na vyšší verzi

5. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
a Registr sbírek výtvarného umění

Školení editorů v CITeM, metodické vedení editorů
a supervizora MA 
Supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl (čás-
tečným vlastním úvazkem a jedním externím spo-
lupracovníkem na dohodu o pracovní činnosti)
Seminář „Demus – Registr – Muzejní autority”,
Praha 30.3.2015
Účast na semináři “Harmonizace rozvoje Registru
sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit”, Li-
tomyšl, 2. - 3. 12. 2015 

6. Registr sbírek výtvarného umění 
(společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)

Správa a administrace aplikace, poskytování meto-
dické podpory
Příprava dat - 1 nová instituce, významný nárůst ob-
jemu dat, zatím nezveřejněno
Společné semináře s projektem Muzejních autorit
(viz bod 5)

7. CES
Udržování záložní aplikace na serveru MZM, kon-
trola zálohy dat
Podpora uživatelů

8. Vizualizace CES
Udržování záložní aplikace na serveru MZM, kon-
trola zálohy dat
Podpora uživatelů

9. CESik
Distribuce a poradenství programu CESik
Školení uživatelů

10. Legislativní mapa vývozů
Správa a administrace aplikace na serveru MZM
Zapracování změn aplikace požadovaných uživateli
Zaškolení uživatelů
Prezentace systému na konferenci „Archivy, kni-
hovny a muzea v digitálním věku 2015“, Praha 2. –
3. 12. 2015 

11. Digitalizace a prezentace sbírek
Účast v pracovní skupině „Digitalizace kulturního
obsahu a eCulture“
Pracovní jednání se zástupci krajů
Pracovní jednání s MZK

12. Michael Plus
Správa a administrace databázového prostředí i po-
rtálu
Účast na workshopu v Barceloně - hledání možností
dalšího financování aktivit asociace, zapojení do dal-
ších projektů (Europeana DSI, Network of European
Museum organisations - NEMO - MCA jako partner)
Účast na workshopu v Římě v rámci závěrečného ple-
nárního zasedání AthenaPlus - vydán sborník článků
k tématu digitalizace, rozšíření členské základny
Kontrola lokalizace nového aplikačního softwaru
Eprints do češtiny

13. ProMUS
Podpora uživatelů
Distribuce novým uživatelům

14. Restitution-Art
Zajištění provozu na serveru MZM-citem
Aktualizace dat pro Moravskou galerii

15. Distribuované datové úložiště
Správa aplikace pro tvorbu a správu metadat

16. Webové stránky www.citem.cz
Průběžná aktualizace informací na webových strán-
kách

17. Práce pro MK ČR
Realizace projektu CES on-line
Účast v pracovní skupině informatiky
Účast v pracovní skupině „Digitalizace kulturního
obsahu a eCulture“
Podpora uživatelů aplikace pro on-line vkládání di-
gitálních fotografií do CES
Provoz a podpora Legislativní mapy vývozů
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18. Práce pro MZM
Příprava dat pro statistiku NIPOS
Příprava dat pro projekt Enumerate
Zpracování dat MZM do CES pomocí programu
CESik

Aktivními příspěvky jsme se podíleli na těchto akcích:
30. 3. Seminář Harmonizace rozvoje Registru

sbírek výtvarného umění a Muzejních au-
torit (Praha, Rada galerií ČR a CITeM)

9. 6. Pracovní setkání editorů Muzejních au-
torit (Brno, CITeM)

2. 7. Michael Culture Association Assembly
(Barcelona (Španělsko))

1. – 3. 9. 39. Seminář knihovníků AMG (Brno)
21. 10. Jednání Michael Culture Association

(Řím (Itálie))
2. – 3. 12. Harmonizace rozvoje Registru sbírek vý-

tvarného umění a Muzejních autorit (Li-
tomyšl, Rada galerií ČR a CITeM)

2. – 3. 12. Archivy, knihovny, muzea v digitálním
světě (SKIP)

Většina příspěvků ze seminářů je vystavena na
http:/www.citem.cz.

V roce 2015 CITeM realizoval 7 školení, kterých se
zúčastnilo celkem více jak 100 účastníků. Přibližně
stejný počet byl také individuálních konzultací.
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Digitalizační pracoviště.

V MUZEJNICTVÍ
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Úsek náměstka generálního ředitele

pro vnější záležitosti



Součástí úseku pro vnější záležitosti byla v roce 2015
následující oddělení:

1. Oddělení komunikace a marketingu 
2. Výstavní oddělení
3. Ediční oddělení

Oddělení komunikace
a marketingu
Oddělení komunikace a marketingu plní následující
činnosti:

- Public Relations instituce
- Marketing
- Správa webových stránek
- Správa Facebooku
- Programové aktivity – akce pro návštěvníky
- Programy pro školy 
- Granty a dotační tituly
- Komerční i nekomerční pronájmy prostor MZM
- Grafické práce
- Doplňkový prodej suvenýrů a dárkových předmětů
- Organizace kustodů ve výstavách, řízení pokla-

den v objektech Dietrichsteinský palác, Biskup-
ský dvůr, Palác šlechtičen

Personální složení 
Oddělení komunikace a marketingu:
l Mgr. Eva Pánková, náměstkyně pro vnější záležitosti,

vedoucí oddělení, PR muzea, produkce, 1,0 úvazku
l Romana Jalůvková, webové stránky organizace,

Facebook, YouTube, produkce, granty, 1,0 úvazku
l Mgr. Pavlína Turečková, marketing, produkce,

projekty spolupráce se školami, upomínkové před-
měty, 1,0 úvazku

l Mgr. Dušan Slačka, exkurze, přednášky, pronájmy
prostor, organizace činnosti dozorců, pokladny 1,0
úvazku

l Mgr. Radek Skoták, informace pro periodika
s delší periodicitou, vnější propagace muzea, pro-
dukce, 1,0 úvazku

l Mgr. Monika Srbová, programy pro nižší stupně
škol, monitoring, upomínkové předměty, 1,0 úvazku

l PhDr. Šárka Fidrichová, grafik, 1,0 úvazku

Činnost oddělení v roce 2015:

Webové stránky MZM – správa, aktualizace, plnění:
- v projektu „Komenského cesty“ (18 partnerů vč.

Muzea J. A. Komenského v Naardenu) vedle již
existujícího blogu pro účastníky projektu byl
připraven i blog pro členy pracovní skupiny ře-
ditele OMG MK ČR pro problematiku Památ-
níku J. A. Komenského v Naardenu

- spuštěn responzibilní web pro chytrá zařízení
(přizpůsobení webových stránek www.mzm.cz
pro mobilní telefony a tablety)

- správa facebookových stránek MZM, umístění
spotů na YouTube

- příprava speciální facebookové stránky pro rodiny
s dětmi „Děti v muzeu“ (spuštění od 1. 1. 2016)

- provozování e-shopu (publikace a dárkové před-
měty, rozšiřování sortimentu)

- publikování časopisu M revue na ISSU  

Fundraising:
- budování pověsti muzea jako přátelské a otevřené

instituce, důraz na roli správce a strážce národního
pokladu, vize spojení minulosti s budoucností
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Mgr. Eva Pánková, 
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- motivace k dárcovství (vytváření osobního přís-
tupu k dárcům, motivace, protihodnoty, spojení
se slovutnou paměťovou institucí), vytváření
vstřícných podmínek pro dárce a donátory

- vytvoření sítě spolupracovníků a dobrovolníků
(identifikace s muzeem a jeho činností, zainte-
resování na rozvoji) snaha o prezentaci muzea
na neočekávaných místech, v neočekávaných
souvislostech a prostředích, která umožní oslovit
širší skupiny obyvatel (cestující dálkovou a ob-
lastní dopravou, obchodní galerie, ale např. i vý-
stava o Chartě 77 na Ústavním soudě ČR, nebo
v prostorách Zemského soudu ve Vídni), využí-
vání muzejních objektů a prostor ke konání jiných
zajímavých akcí (Divadelní léto v Biskupském
dvoře), účast v projektech, které do instituce při-
vedou jiné návštěvníky (Týden výtvarné kultury,
Festival vědy, účast na veletrhu Regiontour, knižní
veletrh), budování pověsti muzea jako silné pa-
měťové instituce expandující prezentací svých
sbírkových předmětů do zahraničí

- propojení muzea se všemi stupni vzdělávání
(Škola v muzeu, cílené programy pro jednotlivé
věkové skupiny školáků), Univerzita třetího věku

- zapojování studentů do života muzea – odborné
stáže, spolupráce na absolventských pracích,
spolupráce s projektem Erasmus

Působení muzea na veřejnost:
- dohled nad užíváním značky, ucelené vnímání

veřejností
- vytváření grafických návrhů pro tiskoviny MZM,

grafické návrhy obálek knih vydávaných v MZM,
poutače, plakáty a celková propagace muzea 

- spolupráce s organizacemi podnikajícími v ces-
tovním ruchu na propagaci muzea – uzavřená
spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní
Moravy – dva objekty jsou TOP výletním cílem
Jižní Moravy (Dietrichsteinský palác a Pavilon
Anthropos), spolupráce s TIC, hotely

- oslovení mladších a starších věkových kategorií
(cílová skupina školy, mladí lidé 20 – 30 let, ka-
tegorie 55+, rodiny s dětmi) cílenými nabídkami

- příprava cyklu workshopů a seminářů pro pra-
rodiče a vnoučata (bez omezení věku) se zamě-
řením na tradiční lidovou kulturu

- pokračování spolupráce s Masarykovou univerzitou
při přípravě Univerzity třetího věku v prostorách
muzea – uskutečněno dvousemestrové studium
s přednášejícími – odbornými pracovníky MZM
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- pokračování ve vydávání časopisu „M revue“,
vydána 2 řádná čísla časopisu 1 a 2

- dohled nad dodržováním zásad certifikace Čes-
kého systému kvality služeb udělovaného Minis-
terstvem pro místní rozvoj ČR na zámku Budišov

- získání certifikátu Českého systému kvality slu-
žeb udělovaného Ministerstvem pro místní roz-
voj ČR pro Památník Bible Kralické

- účast na veletrhu cestovního ruchu GO a Region-
tour

- účast v projektu Týden výtvarné kultury
- účast v projektu Festival vědy – prezentace Mende-

liana
- účast na knižním veletrhu Svět knihy

Propagační aktivity a prezentace výstav: 
- pravidelné tiskové konference k jednotlivým

akcím muzea
- pravidelné tiskové zprávy k akcím a činnosti MZM
- prezentace muzea v celostátních i místních tis-

kovinách, televizních stanicích, rádiích
- prezentace muzea v odborných časopisech, ča-

sopisech věnujících se cestování, historii, pamě-
ťovým institucím

- soutěže v médiích (Deník Rovnost, Český rozhlas
Brno, Česká televize, stanice Rádio Krokodýl)

- spolupráce s významnými přepravci - společ-
ností KORDIS (integrovaný dopravní systém Ji-
homoravského kraje) a Dopravním podnikem
města Brna

- spoty o akcích MZM v uzlech přestupu integro-
vané dopravy

- propagace v informačních časopisech KAM, Me-
tropolis, Metropolitan, kabelová televize BTV

- propagační bannery a desky na objektu Palác šlech-
tičen, Dietrichsteinský palác a dalších objektech

- Plakáty formátu A4 v prosklené vitríně u Dietri-
chsteinského paláce

- Spolupráce s Technickými sítěmi Brno – umís-
tění plakátů velikosti A1 na reklamní plochy na
sloupech veřejného osvětlení

- Spolupráce se společností SNIP&CO – umístění
letáků velikosti A3 a A4 v MHD v Brně (na každou
akci), 2 ks samolepka na tramvaj (na každou akci)

- TIC – výlep plakátů velikosti A2 na výlepových
místech ve středu města

- Prezentace plakátů formátu A3 nebo A2 a letáků
formátu A5 v TIC ul. Radnická, IC Zelný trh,
Brněnské podzemí, Centrála cestovního ruchu
– Jižní Morava

- Prezentace plakátů formátu A3 nebo A2 a letáků
formátu A5 ve všech objektech MZM

- Prezentace letáků formátu A5 v brněnských kul-
turních a vzdělávacích institucích Moravská ga-
lerie, PdF MU, FSS MU, FF MU, FAVU, JAMU,
Dům umění města Brna, Dům pánů z Lipé, di-
vadlo Husa na provázku, HaDivadlo, divadlo
Bolka Polívky, Národní divadlo Brno, Muzeum
města Brna, Kino Art, sál Břetislava Bakaly, Ma-
gistrát města Brna, JAMU, Knihovna Jiřího Ma-
hena a vybraných brněnských kavárnách a dal-
ších místech (celkem 49 míst)

- Příprava a vydávání měsíční skládačky s podrob-
ným programem instituce

- Organizace soutěží o volné vstupenky na
www.ibrno.cz, v periodicích a na web. stránkách

- Polep automobilů ve vlastnictví MZM
- Prezentace – TIP na výstavu v médiích – Metro,

Deník Rovnost, Právo, MF Dnes, Metropolis,
Brněnský Metropolitan, Kam v Brně, Rádio Pe-
trov, Rádio Čas, Rádio Krokodýl, Český rozhlas,
Česká televize, BTV

- YouTube – spoty k výstavám
Prezentace na web. stránkách – www.mzm.cz,
www.mendelianum.cz, www.kudyznudy.cz,
www.ceskatelevize.cz, www.ibrno.cz, www.brno-
zurnal.cz, www.denik.cz, www.brno.cz, www.jiz-
nimorava.cz, www.vyletnicile.cz, www.region-
press.cz, www.mkcr.cz, www.cz-museums.cz,
dále Brno – město pro rodiny, Na mateřské v Brně,
Pěkný den, AZ rodina, Kam s dětmi.com, Jeďte
s dětmi.cz, Atlas Česka, Výlety-zábava.cz, Infor-
muji.cz, Akce.cz, Kdy Kde, Kudy z nudy, Kam
v Brně, Kam dnes vyrazíme, Turistické listy, Lidová
kultura, GoOut, GoToBrno, Kultura-morava.cz

- IDS JMK – propagační slide o aktuálním pro-
gramu muzea na přestupních místech

- Prezentace měsíční skládačky mimo MZM: IC
Zelný trh, TIC Radnická 8, TIC Radnická 2,
Brněnské podzemí, HA divadlo, Husa na pro-
vázku, Divadlo B. Polívky, Besední dům, Místo-
držitelský palác, Pražákův palác, Umělecko-prů-
myslový palác, Dům umění, JAMU, Filosofická
fakulta, Fakulta sociálních studií, Lékařská fa-
kulta, Pedagogická fakulta, Fakulta architektury,
Knihovna J. Mahena, Dům pánů z Lipé, Dětský
dům Lužánky, Veselá vačice (kavárna Běhoun-
ská), Family point, Urban centrum, Magistrát Hu-
sova 5, Krajský úřad Veveří, Amstrdam (kavárna
v Rozkvětu), Trojka (kavárna Dominikánská 9),
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Tungsram (kavárna Kapucínské nám.), Mezanine
(kavárna Údolní 15), Kino Art, Kino Scala, Letiště
Tuřany, Hotel Continental, Hotel International,
Mahenovo divadlo, Divadlo Reduta, Janáčkovo
divadlo, Technické muzeum Brno.

Důležitá čísla:
- Komunikace prostřednictvím Facebooku MZM

(1736 fanoušků, nejoblíbenější věková skupina
25-34)

- Komunikace prostřednictvím Facebooku Men-
deliana

- Komunikace prostřednictvím YouTube (od re-
gistrace 3 451 zhlédnutí)

- Komunikace prostřednictvím Direct mailingu
(1475 e-mailových adres), pravidelné informo-
vání o konaných akcích

- Cílený Direct mailing pro školy (1550 e-mailo-
vých adres)

- Webové stránky Moravského zemského muzea
(166 476 návštěv v roce 2015, nejoblíbenější vě-
ková skupina 25-34)

- Webové stránky Mendeliana 
- Listování časopisem M revue a ISSUU (192 lis-

tování, 1150 prohlížení)

Příjmy z činnosti: 
- Prodej publikací v celkové výši 628.518,- Kč
- Prodej suvenýrů v celkové výši 510.766,- Kč
- Krátkodobé pronájmy – příjem 320.913,- Kč
- Prodej publikací a dárkových 

předmětů prostřednictvím 
e-shopu v objemu 20.752,- Kč

Návštěvnost:
Objekt Návštěvnost Divadla
Dietrichsteinský palác 20 752
Biskupský dvůr 38 409 11 560
Palác šlechtičen 17 619
Pavilon Anthropos 39 416
Památník Leoše Janáčka 2 345
Památník Bible kralické 3 898
Zámek Budišov 4 298
Starý zámek v Jevišovicích 1 628
Botanické oddělení 474
Dětské muzeum 3 613
Přednášky 1 592
MCMP 354
Doprovodné akce 6 200

www.mzm.cz32



Centrum slovanské arch. 837
CKD 64
Škola v muzeu 971
U3V 1 500
CKD akce 2 800
CSA akce 3 500
Vernisáže 3 800
Pronájmy 5 250
Konference a semináře 2 249
Další akce 751
Celkem 162 320 11 560
Návštěvnost celkem: 173 880

Programové akce 2015 – Oddělení komunikace
a marketingu: 
- 38 výstavních projektů
- 44 doprovodných akcí pro veřejnost
- 11 programů pro děti ve výstavách, při příleži-

tostech nejrůznějších svátků, výtvarné dílny,
prázdninové projekty 

- 3 soutěže pro veřejnost
- 34 přednášek (ve spolupráci s Výborem brněn-

ské pobočky České vědecké společnosti pro my-
kologii, s Českou numismatickou společností
a specializované přednášky k výstavám)

- 22 tiskových konferencí ve vlastních prostorách
- 18 vyučovacích lekcí v expozicích a prostorách

instituce v rámci jarního semestru programu Škola
v muzeu

- 25 vyučovacích lekcí v expozicích a prostorách
instituce v rámci podzimního semestru

- Samostatný program pro MŠ a nižní stupně ZŠ
v expozici Fauna Moravy – celkem 25 skupin

- Program Zážitkový den v muzeu pro výherce
soutěž Do muzea

- 17 přednášek pro posluchače Univerzity 3. věku
v prostorách instituce, přednášející odborní pra-
covníci MZM

Akce k výstavám pro veřejnost:
- Čtyři světla pastýře Šimona (18. 12.)
- O čarodějnici, která neměla ráda koledy, Vý-

tvarná dílna na motivy tradičních řeckých vá-
nočních symbolů, vystoupení tanečního sou-
boru Prometheus (17. 12.)

- Chanuka - svátek světel, Česko zpívá koledy (9. 12.)
- představení 200let MZM na akci JMK v Lednici

(12. 12.)

- Vánoce ve světě - výtvarná dílna k výstavě Ježí-
šek nebo Santa Klaus (12. 12. ) 

- Řecký vánoční koncert (4. 12.)
- Paměť člověka a dějepis / Vzpomínky účastníků

Odboje – pramen pro historika současných
dějin? Beseda s historikem PhDr. Janem Tesa-
řem, CSc. (7. 12. 2015)

- 5. vánoční historický bazar (28. 11. 2015)
- Ludvík Kundera - Hora dění / Literární večer

a vernisáž výstavy (12. 11. 2015)
- Setkání Jihomoravského společenství v Mende-

lianu (2. 11.)
- Patenty, laty, přesňáky… / Chutě a vůně slovácké

kuchyně / doprovodný program k výstavě Na
poli a v kuchyni (29. 10. 2015)

- Seminář Vilém Hrubý (25. 11.)
- Konference k výročí úmrtí zakladatele Oddělení

dějin hudby Moravského zemského muzea Vla-
dimíra Helferta (18. 11.)

- Dopoledne s J. G. Mendelem (4. 11. 2015)
- podpis projektu Komenského cesty v Uherském

Brodě (22. 10.)
- Muzejní podzim - Promítání dokumentárního

filmu Tajemství věstonických Venuší s násled-
nou besedou (22. 10.)

- Muzejní podzim - Komentovaná prohlídka ex-
pozice Svět nerostů (21. 10.)

- Muzejní podzim - Literární večer věnovaný On-
dřeji Sekorovi s prohlídkou expozice Sekorovy
pozůstalosti, kterou od letošního roku muzeum
spravuje ve svých sbírkách (19. 10.)  

- Koncert ke 120. výročí Národopisné výstavy čes-
koslovanské (15. 10.)

- Muzejní podzim - Promítání prvního zvuko-
vého přírodovědného filmu Tajemství Macochy
Karla Absolona z roku 1937 s následnou bese-
dou (14. 10.)

- Vlastivědná vycházka na jednu z dominant
Chřibů – Holý kopec s pravěkým hradiskem
a nálezy z období Slovanů (10. 10.)

- Putování velkomoravským Starým Městem, vy-
cházka (3. 10.)

- Muzejní podzim - Přednáška Uničovský zlatý
poklad (1. 10.)

- Den seniorů (1. 10. 2015)
- Večer regionální kuchyně a předvádění řemesel

(24. 9. 2015)
- Dernisáž výstavy Vulkány - tepny Země (20. 9. 2015)
- Otevřené ministerstvo - prezentace MZM na

Ministerstvu kultury (19. 9. - 20. 9.)
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- Konference k projektu Škola v muzeu (17. 9.)
- Den tiskařů (12. 9. 2015)
- Prezentace MZM - Mendeliana na festivalu vědy

s RWE na hvězdárně Brno (11. - 12. 9.)
- Propagace MZM ve Vídni, informování

o kulturních a turistických možnostech Brna
(10. 9.)

- Komponovaný program regionální tradiční kul-
tury (27. 8. 2015)

- Divadelní léto v Biskupském dvoře (6, 7/2015)
- Festival Místo a člověk – Janáček (11. 6.)
- Po památných místech velkomoravského Sta-

rého Města, procházka (6. 6.)
- Komentovaná prohlídka výstavy Konec vlády

hákového kříže (17. 6. 2015)
- Když Bavoři soudili arcibiskupa Metoděje (4. 6.)
- Brněnská muzejní noc 2015 (16. 5. 2015)
- 9. bryologický víkend (24. – 26. 4. 2015)
- Komentovaná prohlídka ve výstavě Vulkány -

tepny Země (15. 4. 2015)
- Mendel Forum 2015 (8. 2., 6. - 8. 3, 6. - 12. 3.

2015)
- Výprava do bájných Mykén (14. 3. 2015)
- Fašank 2015 (17. 2. 2015)
- Účast na veletrhu cestovního ruchu GO (15. -

18. 1. 2015)

Programy pro děti: 
- Vánoce ve světě / program s výtvarnou dílnou

pro děti i dospělé (12. 12. 2015)
- Chanuka – svátek světel / Česko zpívá koledy (9.

12. 2015)
- Zlaté šperky a indiánské amulety / výtvarná

dílna ve výstavě Země na obzoru – objevujeme
Ameriku (21. 11. 2015)

- Dernisáž výstavy Vulkány - tepny Země / na-
učný výklad pro děti ve výstavě s hravými akti-
vitami a výrobou papírového modelu sopky (20.
9. 2015)

- Týden dětí s Moravským zemským muzeem (24.
8. - 28. 8. 2015)

- Putování granátu (13. 6. 2015)
- Když to pod Brnem soptilo (30. 5. 2015)
- „Vulkanické“ vitráže (18. 4. 2015)
- Velikonoce v muzeu (28. 3. 2015)
- Výprava do bájných Mykén – doprovodný pro-

gram pro děti k výstavě Mykény a střední Evropa
v rámci Týdne výtvarné kultury (14. 3. 2015)

- Jarní prázdniny v Moravském zemském muzeu
(24. 2. - 27. 2. 2015)
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Soutěže: 
- O truhlu velkomoravského pokladu (28. 11. 2015

- 9. 9. 2016)
- Do muzea / Hlasujte, fotografujte a vyhrajte!

(1. 7. 2015 - 31. 5. 2016)
- Muzeum Photo 2015 / 2. ročník fotografické

soutěže s muzejní a galerijní tématikou (1. 6.
2014 - 31. 10. 2015)

Přednášky: 
- 20. 1. Houby Národní přírodní rezervace Bou-

bínský prales 
- 27. 1. Český voják na křižovatkách 1. světové války
- 3. 2. Voskovky – klenoty našich luk 
- 5. 2. Historie a mincovnictví opavských Přemys-

lovců 
- 12. 2. Island – otevřená učebnice vulkanologie 
- 17. 2. Naše muchomůrky 
- 19. 2. Jak je důležité míti kotě aneb co nám zane-

chala sopečná činnost na Kanárských ostrovech 
- 26. 2. Sopečná činnosť na Slovensku v treťoho-

rách a štvrtohorách 
- 3. 3. Za houbami od nížin po alpinské pásmo 
- 5. 3. Reunion – příklad horké skvrny v Indickém

oceánu 
- 5. 3. Příspěvek k současnému medailérství na

Moravě
- 12. 3. Hajnáčka – život pochovaný popolom 
- 17. 3. Zajímavé houby CHKO Beskydy 
- 19. 3. Galapágy 
- 26. 3. Sopky a Mars aneb Jak sopečná činnost

měnila tvář rudé planety 
- 31. 3. Pavučince známé i neznámé 
- 2. 4. Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska 
- 2. 4. Maršál Laudon v drobné plastice
- 16. 4. Minerály a drahé kameny sopečných hor-

nin Geoparku Český ráj 
- 23. 4. Etna – najväčšia sopka v Európe 
- 30. 4. Zbytky dávných sopek v Čechách
- 7. 5. Měnové reformy císaře Leopolda I.
- 13. 5. Faksimile a jejich sběratelé 
- 14. 5. Po stopách největšího tankového esa 2.

světové války  
- 20. 5. Letecké operace nad Brnem v dubnu 1945 
- 4. 6. Kutnohorská mincovna za Jagellonských králů 
- 11. 6. Zapomenuté válečné hroby na Jižní Moravě 
- 5. 11. Řecké archaické mince 
- 20. 11. Hledání hrobu sv. Metoděje 
- 22. 11. Současný život a duchovní tradice Mayů

v Guatemale / Dušičky v Mexiku 

- 2. 12. Archeologie konfliktů 20. století. Historie
– výzkumy – perspektivy k výstavě Konec vlády
hákového kříže 

- 3. 12.  Nové poznatky o oppidu Stradonice z po-
hledu numismatiky 

- 8. 12. Muiskové – tvůrci El Dorada 
- 10. 12. Stopy války na archeologických výzku-

mech k výstavě Konec vlády hákového kříže 

Tiskové konference: 
- Výstava Ryba v lidové tradici. Tisková konfe-

rence 1. 12. 2015, Palác šlechtičen, Kobližná 1,
Brno.

- Výstava Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou
u sousedů? Tisková konference 25. 11. 2015,
Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno.

- Výstava Vesnice. Tisková konference 10. 11. 2015
ve 13 hodin, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno.

- Výstava Vějíř loutek dálného orientu / Asijské
loutky ze sbírky Helgy Brehme – Theater am
Faden, Stuttgart. Tisková konference 5. 11. 2015
ve 13 hodin, zasedací sál Dietrichsteinského pa-
láce, Zelný trh 8, Brno.

- Výstava Země na obzoru - objevujeme Ameriku.
Tisková konference 21. 10. 2015 v 11 hodin, Pa-
vilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno.

- Výstava Na poli a v kuchyni. Tisková konference
6. 10. 2015 v 11 hodin, Palác šlechtičen, Kobližná
1, Brno.

- Den tiskařů – Památník Bible kralické. Tisková
konference 8. 9. 2015.

- Výstava k 75. výročí vzniku většiny českosloven-
ských perutí v RAF. Tisková konference 12. 8.
2015, zasedací sál Dietrichsteinského paláce,
Zelný trh 8, Brno.

- Mendelianum Moravského zemského muzea
slaví půl století činnosti pro veřejnost. Tisková
konference 30. 7. 2015, zasedací sál Dietrichste-
inského paláce, Zelný trh 8, Brno.

- Ratíškovice - prezentace obce. Tisková konfe-
rence 2. 7. 2015 ve 13 hodin, Palác šlechtičen,
Kobližná 1, Brno.

- Budoucnost tradice. Tisková konference 23. 6. 2015
v 11 hodin, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno.

- Země vydává válečná svědectví. Tisková konfe-
rence 9. 6. 2015 v 11 hodin, Dietrichsteinský
palác, Zelný trh 8, Brno.

- Divadelní léto, tisková konference k projektu
open air představení v Biskupském dvoře (kvě-
ten 2015)

35Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

ge
ne

rá
ln

í ř
ed

ite
ls

tv
í

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

ěj
ší

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

itř
ní

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
ek

on
om

ik
u

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
od

bo
rn

ou
 č

in
no

st



- Nizozemí v řádech a vyznamenáních / od Zla-
tého rouna po současnost. Tisková konference
21. 5. 2015 ve 13 hodin, Biskupský dvůr, multi-
funkční sál, Muzejní 1, Brno.

- Výstava Co návštěvník nevidí…, vydání nových
knih Etnografického ústavu. Tisková konference
5. 5. 2015 v 11 hodin, Palác šlechtičen, Kobližná
1, Brno.

- Výstava Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje. Tisková konference 30. 4. 2015 ve 13
hodin, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno.

- Výstava Vladimír Helfert. Tisková konference
18. 5. 2015 ve 13 hodin, Památník Leoše Janáčka,
Smetanova 14, Brno.

- Výstava Konec vlády hákového kříže - osvobo-
zení Moravy 1945. Tisková konference 23. 4.
2015 v 11 hodin, Dietrichsteinský palác, Zelný
trh 8, Brno.

- Tři tisíce let knižního umění / Skvosty pěti kul-
tur. Tisková konference 2. 4. 2015 v 11 hodin,
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

- Ivan Kyncl: rebel s fotoaparátem. Tisková kon-
ference 17. 3. 2015 ve 13 hodin, Dietrichsteinský
palác, Zelný trh 8, Brno.

- Fašank 2015. Tisková konference 10. 2. 2015 ve
13 hodin, Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno.

- Mendelianum - atraktivní svět genetiky. Tisková
konference 20. 1. 2015 v 11 hodin, Biskupský
dvůr, Historický sál, Muzejní 1, Brno.

Škola v muzeu:
Projekt má za cíl prostřednictvím cílených vzdělá-
vacích programů vytvořených dle Rámcového vzdě-
lávacího programu a zacílených na konkrétní vě-
kové skupiny přiblížit žákům společenskovědní
(prioritně historická) a přírodovědná témata probí-
raná v rámci školní výuky, a to v muzejním pro-
středí, které s probíranými tématy souvisí a vhodně
je doplňuje. Muzeum se tak stává synonymem zá-
bavného učení, místem, kde je radost přijímat po-
vinné penzum informací, místem, kde není vzdělání
nudou. Program je připravený ve spolupráci s Ma-
sarykovou univerzitou a jako jediný v Česku propo-
juje muzejní prostředí s institucemi všech stupňů
vzdělávacího systému České republiky.

Témata jarního semestru (březen - červen 2015): 
- Morava ve středověku pro 4. roč. ZŠ (4 h.) 
- Velká Morava pro 4. roč. ZŠ (3 h.)
- Velká Morava pro 6. roč. ZŠ (2 h.)

- Vrcholný středověk pro 7. roč. ZŠ (6 h.)
- Vrcholný středověk pro 2. roč. SŠ (1 h.)
- Genetika pro 1. roč. SŠ (2 h.)

Témata podzimního semestru (říjen - prosinec 2015):
- Fauna Moravy pro 1. stupeň ZŠ (3 h.)
- Ptáci pro 7. roč. ZŠ/sekunda (1 h.)
- Pravěk Moravy pro 6. roč. ZŠ (3 h.)
- Morava ve středověku pro 4. roč. ZŠ (3 h.)
- Raný středověk pro 7. roč. ZŠ (3 h.)
- Velká Morava pro 7. roč. ZŠ (9 h.)
- Morava ve středověku pro 7. roč. ZŠ (3 h.)

Program pro MŠ, ZŠ v expozici Fauna Moravy
(28. 1. 2015 – 17. 12. 2015)
Děti – 598, doprovod – 54, celkem – 652 návštěv-
níků, celkem skupin – 25

Zážitkový den v muzeu – 26. 11. 2015 (pro výherce
soutěže Do muzea, 11 návštěvníků)

Univerzita 3. věku:
- Stravování našich předků ve starší době ka-

menné (8. 1. 2015)
- Barokní opera na Moravě – stopy italské kultury

v naší hudební historii (22. 1. 2015)
- Jarní houby (5. 2. 2015)
- Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty

(19. 2. 2015)
- Kapitoly z dějin světového loutkového divadla

(5. 3. 2015)
- Křesťanství a Velká Morava (19. 3. 2015)
- Počátky tolarové měny ve střední Evropě (2. 4.

2015)
- Česká korunovace císaře Karla VI. v zrcadle do-

bových hudebně-dramatických děl (16. 4. 2015)
- Aleš Hrdlička – Humpolecký rodák, který obje-

vil Ameriku (30. 4. 2015)
- Brněnská mincovna ve středověku i novověku

(8. 10. 2015)
- Keltská mocenská centra na Moravě (22. 10.

2015)
- Hudební Brno po Říjnovém diplomu (5. 11. 2015)
- Zkameněliny jako pozůstatky draků, obrů, jed-

norožců či léčebné kameny (19. 11. 2015)
- Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák, o život-

ních osudech a díle brněnského židovského skla-
datele (3. 12. 2015)

- Historie Romů se zřetelem na území Moravy
(17. 12. 2015)

www.mzm.cz36
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Soutěž „Do muzea 2015“.

Soutěž „Muzeum photo 2015“.



Akce v expozici Mendelianum – atraktivní svět
genetiky:
- 1. 1. 2015 – Novoroční Brno v Centru Mendelia-

num
- 8. 2. 2015 MENDEL FORUM 2015 v 10 h. Ne-

děle s J. G. MENDELEM - Škola, kde Mendel
zveřejnil svůj objev, vernisáž výstavy

- 8. 2. 2015 v 15 h. Beseda s britským autorem
S. Mawerem, populárně-vědecký pohled na
Mendela

- 6. 3. 2015 Vernisáž výstavy Mendelovy rostliny
- 6. – 8. 3. 2015, WEEKEND WITH J. G. MENDEL

(150. výročí objevu), Mendelianum, mezinárodní
konference a inaugurace Centra. Program:
http://www.mendelianum.cz/soubory/MF2015pr
ehledakci.pdf

- 9. - 13. 3. 2015 Týden s J. G. Mendelem
- 21. 4. 2015 Biologická olympiáda s MENDELU
- 24. 4. 2015 Akce k objevu struktury DNA 1953

a Dne DNA
- 16. 5. 2015 Brněnská muzejní noc v Mendelianu 
- 8. - 12. 6. 2015 Junior Mendel Forum, program pro

střední školy: http://www.mendelianum.cz/ima-
ges/files/JuniorMF2015program.pdf

- 20. 6. 2015, vernisáž výstavy Mendeliana v Men-
delově rodném domě v Hynčicích 

- Prázdninové středy s genetikou 2015: Forenzní
genetika: Jak se dělá screening DNA? Jak se pro-
vádějí odběry DNA?

- 22. 7. 2015 Den, kdy Mendel slavil narozeniny.
O pytlík Mendelova hrášku, Mendelova stezka
za poznáním

- 31. 7. 2015 Akce k 50. výročí založení původního
Mendeliana

- 11. – 12. 9. 2015 Festival vědy s RWE na Kraví
hoře, prezentace Mendeliana

- 19. 9. 2015 prezentace Mendeliana v Praze na akci
Ministerstva kultury „Otevřené ministerstvo“

- 1. 10. 2015 – Den seniorů
- 4. 11. 2015 Akce v rámci Týdne vědy a techniky

AV ČR – dopoledne s J. G. Mendelem

www.mzm.cz38

Výstavní akce MZM.



Výstavní oddělení 

Výstavní oddělení splnilo všechny úkoly dané har-
monogramem výstavního plánu schváleného pro rok
2015 a řadu dalších, neplánovaných výstavních akcí.
Podílelo se na údržbě a nových úpravách stálých ex-
pozicí i veřejných prostor MZM.

Spolupracovalo také na akcích pořádaných Oddě-
lením komunikace a marketinku. 

Oddělení v tomto roce připravilo 33 výstavních
projektů.  

Dietrichsteinský palác:
- V sále K. Valocha a v hale DP byla v měsíci bře-

znu otevřena výstava garantovaná literárním od-
dělením – Rebel před kamerou.    

- V prvním poschodí byla přeinstalována v měsíci
lednu expozice oddělení mineralogie – Pestro-
barevný svět křemenných hmot kolem nás.

- K výročí ukončení druhé světové války byly ote-
vřeny dvě výstavy. V přízemním sále to byla vý-
stava – Konec vlády hákového kříže, která byla
otevřena v den výročí osvobození Brna a 9.
června následovalo otevření druhé části projektu
– Země vydává válečná svědectví.

Palác šlechtičen:
- 5. května byla v kapli zahájena výstava Etnogra-

fického ústavu MZM konzervátorské sekce – Co
návštěvník nevidí.

- Po jejím ukončení byly v prostorách kaple a ka-
várny otevřeny v listopadu výstavy Etnografic-
kého ústavu MZM – Ježíšek nebo Santa Klaus
a A co dostanou u sousedů?

- Ve spolupráci s Baťovou univerzitou ve Zlíně
vznikl výstavní projekt pod názvem – Budouc-
nost tradice a byl zahájen ve druhém poschodí
v měsíci červnu.

- V prvním poschodí byl zahájen také v měsíci lis-
topadu výstavní projekt studentů FAMU, garan-
tovaným Etnografickým ústavem MZM pod ná-
zvem – Vesnice.

- 1. 12. byla pořádajícím Etnografickým ústavem
otevřena výstava – Ryba v lidové kultuře.

- Po celý rok probíhal v prostorách Paláce šlechti-
čen výstavní projekt – Prezentace obcí, s dopro-
vodnými akcemi Etnografického ústavu MZM

pořádaný ve spolupráci s Centrálou cestovního
ruchu a obcemi východní a jižní Moravy.

Pavilon Anthropos:
- V měsíci říjnu byla zahájena výstava pořádaná

Dětským muzeem MZM pod názvem Země na
obzoru – objevujeme Ameriku.

- V říjnu byla také otevřena výstava obrazů Zdeňka
Buriana ze sbírek Geologicko-paleontologického
oddělení – Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana v suterénních prostorách pavilonu.

Mramorové sály:
- Na začátku měsíce dubna byla zahájena výstava

3000 let knižního umění – Skvosty pěti kultur.

Sál Jana Jelínka:
- V květnu byla otevřena výstava – Nizozemí v řá-

dech a vyznamenáních
- Po jejím ukončení byl nainstalován a v měsíci

listopadu otevřen výstavní projekt divadelního
oddělení – Vějíř loutek dálného orientu.

Památník Leoše Janáčka:
- Vladimír Helfert – výstava byla uspořádána Od-

dělením dějin hudby.
- Průběžně probíhaly ve výstavním sále PLJ vý-

tvarné výstavy pořádané Oddělením dějin
hudby – Petr Graham: Orfova zahrádka, Libor
Jaroš – Partitury, Jolana Havelková – Lucie Vít-
ková, Miloš Šejn – nápěvky mluvy.

- V průběhu měsíce června probíhala ve stejných
prostorách výstava – Janáčkovo náměstí – studie
a koncepce.
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Radmila Jarešová, vedoucí oddělení



Výstavní oddělení po celý rok realizovalo i výstav-
ních akce, které se uskutečnily mimo předem schvá-
lený výstavní plán.
Byly to tyto akce:
- Oprava zoologické expozice v Biskupském dvoře

MZM
- Instalace v prostorách Mendeliana
- Reinstalace výstavy v Centru slovanské archeo-

logie v Uherském Hradišti
- Výstava – Ondřej Sekora – Lidské mraveniště

v prostorách budovy v Hudcově ulici
- Instalace stálé expozice v podzámčí  Starého

zámku v Jevišovicích
- Instalace výstavy k 75. výročí RAF v hale Dietri-

chsteinského paláce
- Instalace výstavy – Vzpomínky na Sočskou

frontu v hale Dietrichsteinkého paláce
- Instalace výstavy – Ludvík Kundera – Hora dění

v prostorách objektu v Hudcové ulici
- Instalace Truhlice s velkomoravským pokladem

ke 200. výročí založení MZM
- Průběžné opravy a úpravy stálých expozicí

v Dietrichsteinském paláci

Zahraniční výstavy:
- Dora Müller – brněnská Němka. Cesta k česko-

německému porozumění. Vídeň, Rakousko –
květen – červen 2015

Dále Výstavní oddělení zabezpečovalo, koordino-
valo a provedlo likvidace výstav, které dobíhaly
z roku předchozího ve výstavních prostorách MZM.
Byly to tyto výstavy:
- 1. světová válka
- Neuč orla létat
- Boskovický poklad
- Velká Morava
- Pavel Haas
- Zdeněk Burian
- Středověké Mykény
- Vulkány – tepny Země

Ediční oddělení 

Ediční oddělení je nedílnou součástí Moravského
zemského muzea. Jeho činnost je zaměřena na před-
stavení aktivit muzea široké odborné i laické veřej-
nosti. Děje se tak prostřednictvím edičních výstupů,
ať už se jedná o periodika, monografie, katalogy či
další muzejní tisky.

Pracovní náplň Edičního oddělení Moravského
zemského muzea vycházela ze schváleného edičního
plánu, který byl redakční radě přednesen v dubnu
2015. Prioritou je nadále vydávání vlastních recen-
zovaných neinpaktovaných časopisů a jejich udržení
v seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Snahou pracovníků edičního oddělení je co nej-
kvalitnější zpracování zakázek, pre-press příprava
a vlastní tisk včetně knihařského zpracování. Díky
možnosti vlastní tiskárny se podařilo realizovat
prakticky všechny tisky publikací, monografií, ka-
talogů a merkantilních tisků v rámci MZM. Samoz-
řejmostí je i další činnost, která se týká finálního
knihařského zpracování tiskovin, jež Ediční oddě-
lení nabízí, a tím je možnost zpracování požadavků
na vazbu V1, V2. Rok 2015 pro nás tedy znamenal
připravit, vytisknout a knihařsky zpracovat velké
množství náročných tiskovin, a to jak v malých, tak
i větších nákladech. Díky dalšímu dovybavení na-
šeho provozu novými stroji došlo ke zrychlení
a zjednodušení výroby. MZM se v tomto roce také
zaměřilo i na vydávání vlastního muzejního časo-
pisu M revue, který představuje volnou formou vše
zajímavé, co se v muzeu v průběhu roku odehrává
či připravuje.

www.mzm.cz40

Milan Mačinec, vedoucí oddělení



Distribuce muzejních publikací byla v průběhu
roku zajišťována prostřednictvím vlastní kamenné
prodejny v Dietrichsteinském paláci, zásilkovým pro-
dejem a stálým zásobováním knihkupectví v Brně,
Praze či jiných městech podle komisních smluv. Prů-
běžně byla aktualizována nabídka nakladatelské pro-
dukce na webových stránkách a e-shopu MZM. Také
v roce 2015 se dařilo realizovat prodeje publikací do
zahraničí. EO získávalo tržby jednak tedy z vlastního
prodeje publikací, dále přípravou a tiskem zakázek
pro externí zadavatele a další velmi důležitá část pří-
jmů vychází z kolektivní správy společnosti DILIA.

Ediční oddělení se zúčastnilo s nabídkou titulů kni-
žního veletrhu Svět knihy 2015 v Praze (květen 2015).

Přehled titulů realizovaných v roce 2015;
Odborné časopisy:
- Anthropologie 1_3/2015
- Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 1_2/2015
- Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 1_2/2015
- Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 1_2/2015
- Folia Numismatica 1_2/2015 
- Folia Mendeliana 2_2014, 1_2/2015 
- Folia Ethnographica 1_2/2015 

Monografie, katalogy, odborné publikace:
- Oliva, M.: Paleolitické umění Moravy 
- Kolektiv autorů: Židé v Brně – mutace NJ
- Drahoš, Z.: Knižní faksimile 
- Poláková, J.: Co dostanou u sousedů 
- Pechová, J.: Ryba v lidové kultuře 
- Dětské muzeum: Materiál „Amerika…“ 
- Břečka, J.: Konec vlády hákového kříže 
- Oliva, M., Kostrhun, P.: Jeskyně Býčí skála 
- Šebela, M.: Historie a vývoj želvy bahenní 
- Měchurová, Z: Středověká vesnice Konůvky
- Reissner M.: Ilustrace v dětské knize
- Kolektiv autorů: M. E. Eschenbach – NJ, AJ
- Večerková, E.: Ježíšek nebo Santa Klaus
- Grossmannová d.: Denáry a brakteáty
- Koláčný, I: Nizozemí v řádech 
- Vašek, Černý, Břečka.: Kounicovy studentské koleje

v Brně 
- Břečka, J.: Moravské Slovácko
- Mitáček J., kol. autorů: Středověká Morava
- Kolektiv autorů: M revue, 1_2 2015
Merkantilní tisky: měsíční programy, pozvánky, propa-
gační skládačky, letáky, vstupenky, pohlednice, vizitky...
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Úsek náměstka generálního ředitele

pro odbornou činnost
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Zleva: 
RNDr. Vladimír Antonín, CSc., 
ředitel Přírodovědného muzea,
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., 
ředitel Historického muzea, 
PhDr. Jaroslav Blecha, 
ředitel Uměnovědného muzea
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Ústřední knihovna 

Knihovna MZM
Knihovna Moravského zemského muzea v roce
2015 v souladu se svým posláním shromažďovala,
zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literaturu
a poskytovala odborné knihovnické, bibliografické
a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům
MZM, ale i široké veřejnosti. V současné době má
knihovna MZM registrováno 807 uživatelů. Celkový
počet výpůjček za rok 2015 byl 2 740 svazků. Ke
konci roku 2015 měla Knihovna MZM 447 276 kni-
hovních jednotek uložených na odborných odděle-
ních a v Ústřední knihovně, roční přírůstek činil
4162 knihovních jednotek. Na Ústřední knihovnu
z tohoto počtu připadá 47 872 knihovních jednotek
s ročním přírůstkem 206 ks. Všechny knihovní
fondy jsou postupně zpracovávány v AKS KPWin
Sql a záznamy dodávány do Souborného katalogu
ČR. Během roku 2015 bylo do Souborného katalogu

dodáno 7 795 záznamů. V jednotlivých knihovnách
MZM, stejně jako v Ústřední knihovně probíhaly
periodické revize části knihovního fondu, které
budou pokračovat i v roce 2016.

Knihovna MZM je institucionálním členem regio-
nálního výboru Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP) Jižní Morava a členem Komise
knihovníků muzeí a galerií AMG Jihomoravského
kraje. V roce 2015 se Knihovna MZM zapojila do
projektu Česká knihovna (MZK Brno) a získala fi-
nance z projektu MK ČR VISK 5 Retrokon, v rámci
kterého bylo s pomocí brigádníků zhotoveno 6 270
katalogizačních záznamů odeslaných do SK ČR.
V knihovně bylo odpracováno 203 dobrovolnických
hodin třemi dobrovolníky, většinou studenty FF
MU Brno.

Muzeologická knihovna
Muzeologická knihovna obsahovala k 31. 12. 2015
celkem 10 707 přírůstkových čísel, roční nárůst činil
55 knihovních jednotek. Kromě zaměstnanců
muzea ji z řad veřejnosti využívají především stu-
denti muzeologie z Masarykovy univerzity, počet
výpůjček dosáhl čísla 48 (z toho absenčních 24).
Dvakrát ročně je vydávána informační brožura
o nových přírůstcích. 

Pracoviště zajišťovalo během roku 2015 překlady
a rešerše, popřípadě tlumočení pro potřeby odbor-
ných oddělení, ředitelství, edičního, výstavního a PR
oddělení při vernisážích a jiných společenských ak-
cích s účastí veřejnosti. Průběžně je vedena databáze
literatury (monografie i časopisecké články) s tema-
tikou práce s dětmi, mládeží a handicapovanými ná-
vštěvníky. 

Zmínku zaslouží jazyková spolupráce na přípravě
rozsáhlého výstavního projektu Dětského muzea
„Země na obzoru – objevujeme Ameriku“, na vý-
stavě „Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana“ v Pavilonu Anthropos, na cizoja-
zyčné verzi textů pro výstavu „Konec vlády háko-
vého kříže – osvobození Moravy 1945“ v Dietri-
chsteinském paláci a pro výstavu „Ježíšek nebo
Santa Klaus. A co dostanou u sousedů?“ v Paláci
šlechtičen.

www.mzm.cz46

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
náměstek generálního ředitele pro odbornou činnost, 
ředitel Historického muzea MZM.



Dětské muzeum 

Dětské muzeum pokračuje ve svém poslání, kterým
je muzejně pedagogická a lektorská činnost usku-
tečňovaná prostřednictvím celé řady edukačních
programů zejména pro školní a zájmové skupiny
a pro rodiny s dětmi. Naši činnost se snažíme zlep-
šovat hledáním nových učebních metod, přístupů
a organizačních forem edukačního procesu (neob-
vyklá komentovaná prohlídka, více zapojení smy-
slového vnímání, více praktických činností a usilo-
vání o osobní prožitek). Snažíme se reagovat na
jasnou vyšší náročnost obecenstva a na poptávku
pedagogů ZŠ a SŠ, kteří programy chtějí jako do-
plnění a obohacení běžné výuky a očekávají novou
zkušenost. Vytváříme podmínky pro využívání no-
vých technologií v muzejní edukaci. Aktivně se úča-
stníme konferencí, profesních setkání a odborných
seminářů zaměřených na muzejní edukaci, aby-
chom se obohacovali o nové zkušenosti, doplňovali
si znalosti a dovednosti muzejního pedagoga a lépe
tak porozuměli potřebám specifických skupin mu-
zejního publika, zahrnující handicapované a znevý-
hodněné, různé věkové skupiny dětí a seniory.

Výstavy – vlastní autorské projekty pro děti a rodiny:
„Země na obzoru – objevujeme Ameriku“ včetně
doprovodných programů k výstavě – od 22. 10. do
31. 12. 2015, pracoviště dále vykonávalo lektorské
služby pro školy (výukový program ve výstavě) – 24
skupin/420 žáků (včetně handicapovaných osob)
a pořádalo doprovodné akce (přednášky, sobotní
výtvarné, hudební a dramatické workshopy: 
– sobotní program k výstavě „Textilní tvorba na mo-

tivy Nazca obrazců“ – 58 osob,
– sobotní program k výstavě „Zlaté šperky a indi-

ánské amulety“ – 41 osob,
– 2 přednášky: „Současný život a duchovní tradice

Mayů v Guatemale/Dušičky v Mexiku“ a „Muis-
kové - tvůrci El Dorada“, které dohromady navští-
vilo 35 osob.
Proběhla také příprava a realizace výukového pro-

gramu „Velikonoce v muzeu“ včetně přípravy sobot-
ního programu pro veřejnost - 33 skupin/676 žáků.
Sobotní program navštívilo 29 osob. Byla navázána
užší spolupráci s Gymnáziem P. Křížkovského, stu-
denti divadelního oboru vytvořili na téma výstavy
divadelní projekt.

Další spolupráce s odbornými odděleními MZM:
Příprava a realizace interaktivních výukových

programů pro školní a zájmové skupiny, lektorská
činnost, konzultační činnost a tvorba didaktických
pomůcek (případně příprava a realizace sobotních
tematických programů - workshopů pro veřejnost)
k výstavním projektům odborných odd. MZM: 
– „Mykény a střední Evropa“ – program „Mykény

– Bohové a bájní hrdinové“ - 26 skupin/608 žáků.
Sobotní program pro veřejnost v rámci akce
„Týden výtvarné kultury 2015“ navštívilo 31 osob,

– „Vulkány – tepny Země“ – 21 skupin/380 žáků, vý-
pomoc se sobotními programy (celkem 4),

– „Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou u sou-
sedů?“ – program „Vánoce ve světě“ - 49 sku-
pin/1007 žáků. Sobotní program pro veřejnost na-
vštívilo 48 osob,

– „Ryba“ – tvorba didaktických pomůcek a prvků
do výstavy a příprava výukového programu.

Programy pro veřejnost (prázdninové programy
pro děti):
– Jarní prázdniny v MZM – 4 programy – 25

dětí/den
– Týden dětí s MZM – 5 programů – 33 dětí/den. 

Přednášky, konference, publikační činnost:
– dvě prezentace na téma muzejní edukace pro stu-

denty v rámci projektu MZM „Škola v muzeu“,
– příspěvek – reflexe výstavy „Dobrodružná Afrika

očima cestovatelů“ v rámci workshopu „Muzejní
expozice jako edukační médium“ pořádaném
MCMP, (4/2015),

– dva příspěvky do časopisu MZM M revue.
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Mgr. Sylva Brychtová, vedoucí oddělení
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Komunikace s médii: 
– Rozhovor pro magazín Brněnské oko v rámci repor-

táže o nabídce příměstských táborů v Brně (6/2015),
– Rozhovor pro Český rozhlas Brno v rámci zahá-

jení výstavy „Země na obzoru – objevujeme Ame-
riku“ (10/2015),

– Příspěvek pro ČT Déčko, pořad Tamtam, po-
zvánka na workshop pro rodiny s dětmi „Zlaté
šperky a indiánské amulety“ (doprovodný pro-
gram k výstavě „Země na obzoru – objevujeme
Ameriku“), (11/2015).

Praxe studentů – pomoc při přípravě a realizaci
interaktivních programů pro školy a veřejnost:

– Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – 2
studentky.

Výpůjčky výstavních kolekcí DM:
Kompletace a provozování zápůjček výstavních ko-
lekcí za úplatu jiným muzeím (domluva rezervací,
příprava smluv, předávání výstavních kolekcí, kon-
trola výstavních kolekcí, pravidelná údržba před-
mětů). V roce 2015 bylo zapůjčeno 6 výstavních kolekcí
do osmi muzeí a 3 zápůjčky jednotlivých předmětů.

www.mzm.cz48

Akce pořádané Dětským muzeem.
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Historické muzeum 

Úvod

Historické muzeum Moravského zemského muzea, po své konstituci 1. května 2014, úspěšně završilo i další
rok své existence. V roce 2015 došlo k jeho rozšíření o nové pracoviště – Centrum slovanské archeologie, které
bylo ustaveno 1. dubna 2015 a v jehož čele stanul doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Toto pracoviště bylo vytvo-
řeno vydělením z Archeologického ústavu HM MZM, aby došlo k posílení více než půlstoleté tradice slovan-
ských výzkumů v regionu Uherskohradišťska, kam je zacílena pozornost tohoto nového odborného oddělení
(především do prostoru a nejbližšího okolí měst Staré Město a Uherské Hradiště, kde Centrum sídlí). Již v prů-
běhu roku 2015 pak docházelo k přípravě vzniku i dalšího pracoviště – Centra humanistických studí, které se
mělo vydělit z Historického oddělení HM MZM a akcentovat především jím dříve sledovaná raně novověká
témata (Jednota bratská, Bible kralická, Jan Amos Komenský, novokřtěnci, humanismus na Moravě ad.). Toto
pracoviště mělo začít pracovat s příchodem roku 2016.

I v roce 2015 představovalo HM největší ze tří odborných muzeí MZM, což se promítalo i do výrazně vyššího
podílu jeho odborných pracovníků na celkovém výsledku popularizační i vědecké práce v MZM. Projevilo se
to však i na podílu na výstavním plánu MZM: zmiňme alespoň mezinárodní projekty Unikáty zemských muzeí
a Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy, které po prezentacích v Praze a Brně zavítaly v roce
2015 i na Bratislavský hrad, projekt Nizozemí v řádech a vyznamenáních (22. 5. – 30. 8. 2015), poprvé v Evropě
(tedy mimo území Nizozemského království) představující sbírku královského paláce v Het Loo, výstavy k při-
pomenutí 70. výročí od ukončení II. větové války (Konec vlády hákového kříže – osvobození Moravy 1945,
24. 4. 2015 – 3. 1. 2016 a Země vydává válečná svědectví, 10. 6. 2015 – 3. 1. 2016) či velmi inovativní etnolo-
gickou výstavu Budoucnost tradice (24. 6. 2015 – 31. 12. 2015), představující inspirace lidovým oděvem a kul-
turou v dnešního designu šperků a oděvních návrhů.

Stejně zásadní byl i přínos odborných pracovníků HM MZM do přednáškové činnosti MZM, ať již v souvi-
slosti s doprovodnými programy výstav či U3V. Rovněž podíl na plnění cílů IP DKRVO v rámci naplňování
vědeckého úkolu instituce byl v roce 2015 nepřehlédnutelný. Z celkových 132 výsledků jich pracovníci HM
MZM realizovali 77 (včetně šesti samostatných knižních monografií), tedy více než 58 procent celého vědec-
kého výsledku MZM.

Nezbývá, než všem pracovníkům HM MZM poděkovat za jejich výsledky v roce 2015 a vyslovit přání, aby
rok 2016 byl z hlediska naplňování smyslu veřejné služby Moravského zemského muzea a jeho odborných
a popularizačních cílů pro HM MZM stejně úspěšný.

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., ředitel Historického muzea MZM



Ústav Anthropos 

Odborné aktivity ústavu se i v roce 2015 soustřeďovaly
na výzkum pravěké těžby v Krumlovském lese (M.
Oliva), výzkum populace jeskynních medvědů a lvů
v jeskyni Barové a Pružínské Dúpné (M. Roblíčková),
paleoekologickou dokumentaci šachty před j. Výpus-
tek (P. Neruda) a antropologickou analýzu mladohra-
dištní populace z Určic a neolitického souboru z Hor-
ných Krškan (Z. Tvrdý). Kromě těchto vnitroústavních
úkolů se dokončovaly grantové projekty, zmíněné níže.
Čtyři z našich kurátorů jsou zapojeni do projektu VO
a tři vědečtí pracovníci (M. Oliva, Z. Nerudová a P. Ne-
ruda) přednášeli základní (povinné) kurzy na třech vy-
sokých školách. Pokračovalo interdisciplinární vyhod-
nocování epigravettienského sídliště na Vídeňské ulici
v Brně, o němž vyšel rozsáhlý článek (M. Roblíčková,
Z. Nerudová a spoluautoři). M. Oliva vydal monografii
o paleolitickém umění na Moravě a podílel se na knize
o jeskyni Býčí Skála. Je členem komise AV ČR pro udě-
lování titulu D.Sc. a mnoha dalších grémií. P. Neruda
je místopředsedou panelu P405 a člen oborové komise
OK 4 Grantové agentury České republiky. 

Vědecko-výzkumná činnost
Mimo úkoly IP DKRVO (viz níže) dobíhaly publi-
kační výstupy z již uzavřených grantů:

Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické
stanice – jeskyně Kůlny, GAČR P405/110406 (2011–
2013, řešitel Z. Nerudová, spoluřešitel P. Neruda),

Studium paleolitických ozdob (GAČR P
405/10/1710, řešitelka M. Galetová).

Pedagogická činnost
M. Oliva přednáší na UK v Praze, MU v Brně a ZČU
v Plzni a vede tu i několik doktorských prací. Vy-
pracoval posudek na habilitaci Dr. V. Sládka (UK)
a na dva doktoráty Ph.D. P. Neruda přednášel v zim-
ním semestru na katedře archeologie MU v Brně (2
předměty) a vyžádanou přednášku na katedře ar-
cheologie univerzity v Olomouci. Z. Nerudová
přednášela zimní semestr na katedře archeologie
MU v Brně, vyžádanou přednášku na katedře ar-
cheologie univerzity v Olomouci.

Přednášky pro veřejnost a popularizace:
M. Oliva: Podzemí Krumlovského lesa, Vedrovice
9. 2.

M. Oliva: Pravěk a kulturní historie Moravského
krasu, Šlapanice 16. 9.

M. Oliva: Vedrovice v pravěku. Vedrovice 11. 12.
Tiskové konference a provázení na putovní výstavě

Unikáty zemských muzeí (Bratislava - M. Oliva)

Vystoupení v médiích:
- "Tajemství věstonických Venuší" – komentář (M.

Oliva) a hrané scény ve filmu České televize, režie:
Karel Špalek, 2015 (P. Neruda, Z. Nerudová),

- "Naši statní bratranci", Česká televize, Historie.cs,
Pondělí 6. 4. 2015 (P. Neruda),

- "90 let od nálezu Věstonické venuše", Studio ČT24,
13. 7. 2015 (P. Neruda, v jiných pořadech k témuž
výročí hovořil M. Oliva),

- rozhovor v ČRo na téma antropologie, Knispel (Z.
Tvrdý), 21.7.

Všichni odborní pracovníci se v rámci svých vě-
decko-výzkumných projektů účastnili se svými
příspěvky domácích a zahraničních konferencí:
- účast na vědeckých konferencích a seminářích

v zahraničí:12th SKAM Lithic Workshop 15–16
October 2015, Biskupin: odborná přednáška "How
to reconstruct the volume of cores?" (P. Neruda)
a odborná přednáška o remontážích listovitých
hrotů (Z. Nerudová),

- konference "”Retouching the Palaeolithic: Becoming
Human and the Origins of Bone Tool Technology”,
Schloss Herrenhausen, Hannover, 21st-23rd October
2015. Odborná přednáška “Retouchers from mam-
moth tusks in Middle Palaeolithic. Case study from
Kůlna Cave layer 7a1 (Czech Republic)” (P. Neruda).
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Účast na vědeckých konferencích a seminářích v ČR:
- “Zvířecí nájemníci jeskyně Barové ve druhé polo-

vině posledního glaciálu”, 15. 10.; Otevřený kon-
gres České geologické společnosti a Slovenskej
geologickej spoločnosti, Mikulov 14.–17. 10. 2015
(M. Roblíčková, V. Káňa),

- „Pravěká těžba jurského rohovce v Krumlovském
lese“, tamtéž (M. Oliva), 15. 10. 

- „Analýza zvířecích kostí epigravettienské lokality
Brno-Štýřice III z výzkumných sezón 2012–2014“,
27. 11.; 21. Kvartér, 2015 Ústav geologických věd
PřF MU Brno (M. Roblíčková, Z. Nerudová, M.
Nývltová Fišáková),

- „Antropologický rozbor koster z mladohradi-
štního pohřebiště v Určicích“, 8. 9.; Antropolo-
gické dny 2015, 8.–10. 9. 2015 (Z. Tvrdý).

Jiné zahraniční služební cesty:
- Z. Nerudová (Biskupin, Polsko), odborná stáž Fra-

nice (společně s P. Nerudou).
- 11.–15. 11. Paříž, studijní cesta (archeologické ústavy,

univerzita Nanterre, knihovny, muzea ad.) (M. Oliva),
- 21.–24. 4. Ružomberok, studijní cesta – muzeum

– studium eneolitického materiálu z Lieskovské
jaskyně (Z. Tvrdý).

Ediční činnost
Pracoviště zajišťovalo vydávání odborných časopisů
Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales vyšla čísla
2014/2 a 2015/1 (M. Oliva, vedoucí redaktor),
ediční zpracování a vydání časopisu Anthropologie,
vyšly svazky Anthropologie 53/1-2, 53/3 (Z. Neru-
dová, vedoucí redaktorka). Práce v redakční radě
časopisu Anthropologie (M. Oliva, P. Neruda), Ar-
cheologické výzkumy na Vysočině (P. Neruda) a Ar-
cheologické rozhledy (M. Oliva).

Další publikační a ediční činnost:
posudky článků pro česká a zahraniční periodika,
posudky bakalářských a diplomových prací,

Oliva, M. (2015): Karel Valoch (1920–2013) – and
the word of a pupil, a colleague and a successor  An-
thropologie 53/1–2, 7–9.

S Martinem Olivou nejen o paleolitu. Jak se zrodil
termín posvátná práce (rozhovor s J. Chmelíčkem). M
revue, Časopis Moravského zemského muzea 1, 46-51. 

Oliva, M. (2015): Za vedrovickým zlatem. Vedro-
vický zpravodaj, duben 2015, 11.

Oliva, M. (2015): Symbolic communication
through mammoth bones. Hugo Obermaier Gesel-

lschaft – 57. Jahrestagung in Heidenheim, 51-53.
Univ. Erlangen-Nürnberg.

Oliva, M. (2015): Profesor Absolon a Němci. Dě-
jiny a současnost, leden 2015, 22-26.

Oliva, M. (2015): Odešel RNDr. Luděk Seitl (7. 1.
1954 – 11. 7. 2014). AMM sci. soc. 100, 171-174.

Oliva, M. (2015): Jak lidský byl pračlověk (rozho-
vor s M. Vlhou). Tajemství české minulosti 2015,
28-31. 

Oliva, M. (2015): Letošní objevy v Krumovském
lese přepisují historii. Vedrovický zpravodaj, září
2015, 12-13.

Oliva, M. (2015): Pravěká těžba rohovce v Krum-
lovském lese (jižní Morava). Otevřený kongres
České geologické společnosti a Slovenskej geologic-
kej spoločnosti, Mikulov 2015, Sborník abstrakt, 81.

Oliva, M. (2015): Primáty a priority archeologie
v Moravském zemském muzeu. M revue, Časopis
Moravského zemského muzea 2, 4-11.

Gregorová, R. – Oliva, M. – Reissner, M. – Neužil,
O. (2015): Pravěk štětcem Zdeňka Buriana. M revue,
Časopis Moravského zemského muzea 2,16-23.

Oliva, M. (2015): Letošní objevy v Krumlovském
lese mění obraz posledních lovců a sběračů. M
revue, Časopis Moravského zemského muzea 2,
2015, 24-25.

Oliva, M. (2015): Co asi ještě nevíte o Věstonické
venuši. M revue, Časopis Moravského zemského
muzea 2, 2015, 26-30.

Káňa V., Roblíčková M. 2015: Jeskynní lvi (Pan-
thera spelaea) Moravského krasu a okolí Brna. – In:
Knížek M., Táborský Z., Ivanov M. (eds.): Otevřený
kongres České geologické společnosti a Slovenskej
geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.-17. 10. 2015,
Sborník abstrakt. s. 49. Masarykova univerzita
a Česká geologická společnost.

Různé
Pracovnice Ústavu Anthropos (M. Roblíčková,
S. Černocká) se aktivně podílely na akci “Otevřené
ministerstvo” v sobotu 19. 9. 2015 na Ministerstvu
kultury v Nostickém paláci (Maltézské náměstí 1),
kde prezentovaly práci se zvířecím osteologickým
materiálem v hodinovém vstupu s názvem “Kterak
zacházet s fosilními zvířecími kostmi, jejichž původ
sahá do dob ledových”. Probíhala digitalizace sbírky
odlitků paleoantropologických nálezů (Z. Tvrdý ve
spolupráci s dobrovolnicí).
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Pavilon Anthropos 

Program Pavilonu Anthropos (výstavy, přednášky,
prezentace projektů aj.) v roce 2015 pokračoval
v tradici úspěšných výstav a doprovodných akcí
pro veřejnost a rozvíjel témata z oblasti archeolo-
gie, kulturní antropologie, etnologie a historie.
V průběhu roku 2015 byly ukončeny dvě výstavy,
které byly zahájeny v minulém období: meziná-
rodní výstava „Mykény a střední Evropa“ (ukon-
čeno 16. 8. 2015) a stálá galerie obrazů Zdeňka Bu-
riana „Z. Burian – viděl světy dávno minulé“.
Koncem roku byly obě výstavy nahrazeny novými
výstavními projekty: „Země na obzoru – objevu-
jeme Ameriku“ (zahájena 22. 10. 2015) a reinsta-
lací galerie obrazů Z. Buriana „Zápas ichtyosaurů
aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana“ (zahájeno 9.
10. 2015). O úspěšném chodu stálých expozic a vý-
stav Pavilonu Anthropos svědčí přehled návštěv-
nosti a tržeb i intenzivní využití lektorské služby
především školními skupinami, která poskytuje
odborný výklad ve stálých expozicích. Od roku
2010 je zaznamenán stabilní zájem veřejnosti i or-
ganizovaných skupin o program Pavilonu Anthro-
pos (v roce 2015 expozice navštívilo téměř 34.000
platících návštěvníků). Stále rostoucí zájem o ex-
pozice Pavilonu Anthropos se projevuje i značným
počtem návštěvníků v průběhu květnové Brněnské
muzejní noci, který mezi brněnskými objekty bývá
pravidelně jeden z nejvyšších. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Odborné aktivity se zaměřily na další systematické
zpracování a digitalizaci archivních fondů Morav-
ského zemského muzea – především písemné po-
zůstalosti a korespondence Karla Absolona. Vý-
sledky této práce byly v roce 2015 monograficky
zpracovány a publikovány v odborných recenzova-
ných studiích. K archivnímu zpracování a digitali-
zaci byly také využity prostředky z rámce institucio-
nálního financování na dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumné organizace MZM (P. Kostrhun).
V průběhu roku bylo přistoupeno k projektu vytvo-
ření odborného pracoviště zaměřeného na 3D an-
tropologické rekonstrukce podoby člověka, vychá-
zejícího z archeologických a antropologických
nálezů (tzv. „princezna“ z Býčí skály, rekonstrukce
postavy neandertálce; Eva Vaníčková).

Výstavní projekty 
V Pavilonu Anthropos proběhla rozsáhlá reinsta-
lace populární galerie obrazů Z. Buriana (v letech
2011 – 2015 galerii celkem navštívilo přes 50.000
osob). Nová instalace byla nazvána „Zápas ichtyo-
saurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana“. Z roz-
sáhlého celku více jak 200 olejomaleb ze sbírek
MZM byl vybrán nový celek 50 děl, tematicky za-
měřený na paleontologické rekonstrukce. Instalace
byla doplněna o projekci velkoformátové ozvučené
animace Burianových obrazů (autor M. Maruška)
a originálními paleontologickými nálezy ve vitrí-
nách ze sbírek Geologicko-paleontologického odd.
MZM. Kurátoři výstavy byli R. Gregorová a P. Ko-
strhun. Od 19. 8. 2015 do konce roku výstavu
zhlédlo 4541 návštěvníků. Druhý rozsáhlý výstavní
projekt v Pavilonu Anthropos byl nazván „Země
na obzoru – objevujeme Ameriku“, připravený pra-
covníky Dětského muzea MZM, podrobně popsán
v příslušné části výroční zprávy tohoto oddělení za
rok 2015.

Spolupráce s médii
V souvislosti s připravovanými výstavami a dopro-
vodnými akcemi Pavilonu Anthropos byla navázána
systematická aktivní spolupráce s médii: živá vy-
stoupení a interview v pořadu ČT, Brněnská 1 –
Kultura; zpravodajství – ČT, Prima, Nova, Český
rozhlas, rádio Petrov. Tisk: MF-Dnes, Právo, Lidové
Noviny, Rovnost aj. V roce 2015 proběhla v ČT pre-
miéra dokumentu „Tajemství druhé věstonické ve-
nuše“, režie J. Špalek, vytvořeného ve spolupráci
s odb. pracovníky Ústavu Anthropos a Pavilonu An-
thropos (P. Kostrhun). 
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Pedagogická a lektorská činnost 
P. Kostrhun 
- Filozofická fakulta MU: Antropologie a kultura
I. a II. (přednášky a semináře povinného kurzu řady
A). Filozofická fakulta UP v Olomouci – cyklus
přednášek k dějinám archeologie. Konzultace stu-
dentům při tvorbě seminárních či magisterských
prací; Cyklus veřejných přednášek o významných
regionálních osobnostech z dějin vědy (J. Wankel, J.
Knies, K. Absolon): MZM (Univerzita třetího věku),
Vlastivědné muzeum Olomouc, Rájec n. Svitavou. 

E. Vaníčková, I. Koutný 
- Pravidelná lektorská činnost v Pavilonu Anthro-

pos – výklady k expozicím Morava lovců a sběračů,
Nejstarší umění Evropy, Příběh lidského rodu, Ge-
netika ve vývoji člověka, Paleolitické technologie,
Po stopách pleistocénních savců. Celkem bylo pro-
vedeno 432 výkladů, které vyslechlo 9562 osob, což
je více než v roce 2014 (převážně školní mládež). 

Zahraniční služební cesty
P. Kostrhun: 26. 4. – 29. 4. 2015, Gratz, konference
„Archäologie in Österreich 1938 – 1945“; 11. 6. –
12. 6. 2016, Lvov, přednáška v Českém centru; 9. 9.
– 11. 9. 2016, Košice – vracení exponátů z výstavy
„Mykény a střední Evropa“
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Fragmenty z výstav pořádaných
v Pavilonu Anthropos.



Archeologický ústav 

Sbírkotvorná činnost:
Sbírka AÚ je nyní z důvodu současného znění pa-
mátkového zákona rozšiřována pouze vlastními ar-
cheologickými výzkumy a dary. V roce 2015 bylo
ukončeno 18 záchranných archeologických vý-
zkumů hrazených investorem. Tři akce pokračují do
roku 2016 (Z. Hájek). Dále byl proveden záchranný
dohledávací výzkum na místě nálezu bronzového
depotu Kloboučky (okr. Vyškov), ve spolupráci
s Muzeem Vyškovska, Masarykovým muzeem
v Hodoníně a Muzeem regionu Boskovicka (M.
Salaš). Probíhala rekognoskace a prospekce na lo-
kalitách s nálezy bronzových depotů (Ivančice –
Réna). Darem od Ivany Strässle byl přijat archeolo-
gický materiál ze sběrů jejího otce v Brně-Líšni. Jed-
nalo se o nálezy z období neolitu, laténu, středověku
a novověku. Pokračovaly práce v depozitářích – evi-
dence fondu Žádovice, Mstěnice a Slavkov, stěho-
vání fondu Pfaffenschlag a Kralice. Inventarizace
sbírek je prováděna průběžně. V laboratořích po-
kračovala konzervace a restaurace předmětů po
dvojím stěhování a k výstavním účelům. Pokračo-
vala rekonzervace želez z Konůvek. Laboratoř také
vyrobila kopie pro projekt „Škola v muzeu“ a skan-
zen Modrá.

Vědeckovýzkumná činnost:
Mimo úkoly VO pokračovala dokumentace a prů-
běžné zpracovávání nových bronzových depotů
a jednotlivých bronzových nálezů doby bronzové
a zpracovávání výsledků terénních výzkumů na lo-
kalitě Cezavy u Blučiny (M. Salaš). Z. Měchurová
v rámci přípravy publikace zpracovávala kachle
z Kapucínského náměstí 5, J. Čižmářová pokračovala
v přípravě katalogů z keltských pohřebišť na Moravě.
Z. Hájek zpracovával materiál ze záchranných vý-
zkumů (nálezové zprávy, přehledy výzkumů),
A. Humpolová zpracovala dějiny oddělení do pub-
likace k 200. výročí Moravského zemského muzea.

Výstavní činnost:
V září město Jevišovice otevřelo v předzámčí zámku
v Jevišovicích expoziční centrum dějin Jevišovicka.
Archeologický ústav zde instaloval výstavu Pravěk
Jevišovicka (A. Humpolová). V srpnu skončila v pa-
vilonu Anthropos výstava “Mykény a střední Ev-

ropa” (M. Salaš). J. Čižmářová participovala na
tvorbě scénáře, přípravě materiálu a instalaci výstavy
vinařství a vinohradnictví ve skanzenu v Modré.
V přízemí DP byla dvakrát instalována vitrina no-
vých přírůstků AÚ – nově restaurované kachle z Ka-
pucínského nám. 5 (Z. Měchurová) a bronzový
depot Ivančice 6 (M. Salaš).

Publikační činnost:
Salaš, Milan: Specifika nálezových situací velatic-
kého horizontu na Cezavách u Blučiny. In: Popolni-
cové polia a doba halštatská, Nitra 2015, 223-233.
ISBN 978-80-89315-85-7.  

Salaš, Milan: Úmrtí PhDr. Jiřího Říhovského, CSc.
(20. 7. 1924 – 23. 4. 2014), Archeologické rozhledy
LXVII, 2015, 143-145.

Měchurová, Zdeňka: Zaniklá středověká ves Ko-
nůvky. Archeologický průvodce po naučné stezce,
druhé rozšířené vydání, Brno 2015, 61 s.

Hájek, Zdeněk, Čerevková, Alžběta: Tetčice (okr.
Brno – venkov), PV 56-1, (2014), Brno 2015, 196.

Hájek, Zdeněk, Koubková, Hana: Tetčice (okr.
Brno – venkov), PV 56-2, (2014), Brno 2015, 309.

Hájek, Zdeněk, Dytrych, Jaroslav, Balcárková,
Adéla: Zakřany (okr. Brno – venkov), PV 56-2,
(2014), Brno 2015, 315.

Pedagogická a lektorská činnost:
M. Salaš: Oponentský posudek magisterské diplo-
mové práce: O. Blaha, Osídlení kultury středodu-
najských popelnicových polí na jihovýchodním
svahu sprašové terasy v prostoru dnešní ulice Josef-
ská (k. ú. Město Brno). Ústav archeologie a muzeo-
logie FF MU. Brno 2015.
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M. Salaš: Recenze na rukopis monografie L. Olexa
– T. Nováček: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej
v Nižnej Myšli.  Katalóg II (hroby 311-499).

Z. Hájek: Posudek bakalářské diplomové práce:
Hana Poláchová, Vývoj výzdobného stylu neolitické
keramiky v ivančickém regionu, Ústav archeologie
a muzeologie FF MU Brno.

Z. Hájek: Posudek magisterské diplomové práce: Bc.
Barbora Kostihová, Vývoj lengyelského osídlení v Ja-
roměřické kotlině se zaměřením na lokalitu Štěpáno-
vice, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno.

Účast na projektu „Škola v muzeu“ (M. Salaš,
Z. Měchurová).

Z. Měchurová: posudky a recenze pro odborné ča-
sopisy (AMM, Slovácko, AH, AVV).

J. Čižmářová: recenze na studii Laténský bojov-
nický hrob z Prahy-Sedlce v Jírově archeologickém
muzeu na Hanspaulce“ (M. Hlava, Živá archeologie).

Účast na konferencích a seminářích:
M. Salaš: Konference Antropologické dny, Brno 8.-
9. 9. 2015. Autorská přednáška:  Miriam Nývltová
Fišáková, Michaela Vašínová Galiová, Milan Salaš:
Paleodieta a paleoprostředí lidí z lokality Blučina. 

M. Salaš: 24. mezinárodní konference „Starší doba
bronzová v českých zemích a na Slovensku“, Sedlec –
Prčice 6.-9. 10. 2015. Autorská přednáška: „Myste-
rium des Kromauer Waldes durch die Optik der früh-
und mittelbronzezeitlichen Metalldeponierungen“.

Z. Měchurová: květen 2015 - seminář konzervač-
ních metod v TM Brno. 

Z. Měchurová: leden a říjen 2015 – účast na kolo-
kviích HIÚ AV ČR v Praze (prezentace a referát
o drobné středověké plastice).

Z. Měchurová: říjen 2015 - Buchlovský Sciurus –
seminář NPÚ Zlín s památkářskou tématikou.

Z. Měchurová: listopad 2015 – Muzeum hl. města
Prahy – seminář Archeologická mapa Prahy.

J. Čižmářová: Keltové 2016, Zvíkovské Podhradí,
26.-29-5.

Z. Hájek: 14-17. 9. 2015 – Všeradice – Otázky ne-
olitu a eneolitu – 34. pracovní setkání

příspěvky: Osídlení kultury s lineární keramikou
v Žádovicích (okr. Hodonín), (A. Čerevková, H.
Koubková), Obsidián a jeho úloha v neolitu Moravy:
zdroje, využití, distribuce, chronologie (M. Kuča, L.
Prokeš, J. Petřík, A. Přichystal, P. Škrdla, D. Válek).

A.Humpolová, Z. Hájek, Z. Měchurová: XLIII. se-
minář archeologů z muzeí a institucí památkové
péče, červen 2015, Muzeum Vysočiny.

Přednášky pro veřejnost:
J. Čižmářová: přednáška pro Univerzitu třetího věku
(„Naše nejstarší města“, 22.10.), cca 80  posluchačů.

M. Salaš: Výklad na lokalitě  Blučina - Cezavy pro
studenty a pedagogy JČU České Budějovice, 4. 5.
2015, 38 osob.

M. Salaš: Výklad na lokalitě  Blučina - Cezavy
a v depozitáři pro exkurzi rakouských  archeologů
(12 osob), 14. 7. 2015.

M. Salaš: Výklady na výstavě “Mykény a střední
Evropa” v pavilonu Anthropos, opakovaně, celkem
cca 80 osob.

Zahraniční služební cesty:
A. Humpolová, Z. Hájek: Bratislava – 11. 5. 2015
vernisáž výstavy: Unikáty českých a slovenských
muzeí. 

A. Humpolová, Z. Hájek: Bratislava – 6. 8. 2015
vernisáž výstavy: Velká Morava a počátky křesťanství. 

Ediční činnost:
J. Čižmářová: člen redakční rady Študijné zvesti, AÚ
SAV.

Z. Měchurová: člen redakční rady AMM-ČMM
sci.soc. 

Z. Měchurová: člen redakční rady Technické pa-
mátky Moravskoslezského kraje, TU Ostrava.

M. Salaš: člen redakční řady časopisu Archeolo-
gické rozhledy.

Různé:
Pravidelná konzultační a posudková činnost, bada-
telský provoz. Členství ve výborech, atestačních ko-
misích a odborných komisích. Exkurze po latén-
ských archeologických lokalitách (s cest. kanceláří
Kudrna, 6.6.).
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Centrum 
slovanské archeologie 

V souvislosti s ustanovením Centra slovanské ar-
cheologie jako samostatného oddělení v rámci HM
MZM (od 1. 4. 2015) představoval jeho hlavní úkol
převoz sbírkových předmětů vyčleněných z fondu
AÚ HM MZM do prostor CSA v Uherském Hra-
dišti. Jednalo se o podstatnou část předmětů z Brna-
Rebešovic (z tamního slovanského depozitáře)
a Brna-MZM, pracovny L. Galušky a všechny sbír-
kové předměty a podstatnou část mobiliáře z te-
rénní archeologické stanice ve Starém Městě (L. Ga-
luška, L. Valášková, V. Hubík, J. Langr). 

Sbírkotvorná činnost
V souvislosti s cíli hlavního úkolu bylo zahájeno
nové uspořádání sbírkového fondu CSA HM MZM
a provedena příprava revize sbírkového fondu z lo-
kality Uherské Hradiště-Sady, sakrálního centra
z období Velké Moravy a mladší doby hradištní.
V prosinci bylo zahájeno zpracování nálezů a doku-
mentace z výzkumu ve Starém Městě, ul. Tönisvorst
II. (L. Valášková, J. Langr, L. Galuška), které bude
pokračovat i v roce 2016.

Vědeckovýzkumná činnost (mimo aktivity VO)
V září až listopadu 2015 došlo k provedení záchran-
ného archeologického výzkumu (ZAV) při stavební
akci „66 bytových jednotek ve Starém Městě“ v ul.
Tönisvorst na SV okraji intravilánu města (investor
fa. Tradix-realizace s.r.o., Ing. Křen). Objevena
a prozkoumána byla okrajová část výrobního síd-
liště z doby Velké Moravy (zejména s doklady ko-
vářství) v podobě 13 sídlištních objektů, z nichž po-
chází cca 1 300 předmětů, zejména keramických
zlomků a strusek. V prosinci zahájeno zpracování
nálezů a dokumentace z výzkumu (Valášková,
Langr, Galuška), které bude pokračovat i v roce
2016. 

Výstavní projekty:
- 2015 – Poslední rok plnění rozsáhlého pětiletého pro-

jektu NAKI (Národní kulturní identity) nazvaného
"Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Ev-
ropy" více řešitelů, kde hlavním je AÚ AV ČR Brno
zastoupený ředitelem doc. PhDr. P. Kouřilem, CSc.

a spoluřešitelem MZM, zastoupené doc. PhDr. L.
Galuškou, CSc. V rámci projektu příprava a realizace
specializované výstavy Velká Morava a počátky křes-
ťanství (libreto a scénář), prezentace Brno (MZM) –
1. 1. až 1. 3., Praha (Hrad) – 16. 4. až 28. 6. Bratislava
(Hrad) – 6. 8. až 1. 11. 2015,

- Staré Město, Náměstí Velké Moravy, 15. 5. 2015 .
V rámci projektu města Staré Město „Rozcestí
Velké Moravy“ vytvoření venkovní prezentace
s názvem „Památná místa velkomoravského Sta-
rého Města“ (9 velkoplošných tabel-námět, texty
a fotografie L. Galuška),

- 24. 4. 2015 -  "Počátky křesťanství a hradisko sv.
Klimenta u Osvětiman", výstava (zápůjčka z CSA
v UH), její uvedení a přednáška na dané téma (L.
Galuška), u příležitosti 1200. výročí narození
prvního arcibiskupa našich dějin a zásadní účasti
archeologů MZM při terénních výzkumech na
zmíněném hradisku, Osvětimany, kulturní dům,
účast 81 lidí,

- 20. 6. 2015 - "Když Frankové soudili Metoděje
aneb o vině a trestu na Velké Moravě", výstava
CSA a obce Modrá spojená s vernisáží na dané
téma u příležitosti 1200 výročí narození světce,
Archeoskanzen Modrá u Velehradu vzniklý za vý-
znamného přičinění archeologů MZM, kamenný
palác, účast 53 lidí, autor námětu a scénáře L. Ga-
luška.

Pedagogická a lektorská činnost:
- 19. 3. 2015 - Masarykova univerzita – Univerzita

třetího věku pro seniory, přednášky na téma
„Křesťanství a Velká Morava“, pořadatel Moravské
zemské muzeum,
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- Zimní semestr 2015: Masarykova univerzita,
Hmotná kultury a každodenní život I., v rámci
ÚAM FF MU (L. Valášková).

Účast na konferencích a seminářích:
7. 4. – Akademický seminář pořádaný AÚ AV ČR
Brno ve spolupráci s MZM k výstavě NAKI, Prezi-
dium AV, Praha, 25 lidí, zde přednáška Rex, prima-
tes, optimates – elity Velké Moravy (L. Galuška).

1. 10. – Akademický seminář pořádaný AÚ AV
ČR ve spolupráci s MZM k výstavě NAKI, Bratislav-
ský hrad, Bratislava, 50 lidí, zde přednáška Rex, pri-
mates, optimates – elity Velké Moravy (L. Galuška).

10. 12. – Doktorandský seminář, pořadatel ÚAM
FF MU Brno, Přednáška L. Valášková spolu s M.
Hlavicou a V. Noskem (ÚAM FF MU).

Přednášky pro veřejnost:
20. 1. 2015 – Umělecká kavárna, Olomouc, před-
náška „Velká Morava a kostel sv. Ducha ve Starém
Městě  aneb co našli archeologové“, Seminář pro ve-
řejnost o nejnovějším katolickém svatostánku v ČR,
za účasti všech tvůrců, 45 lidí (L. Galuška). 

25. 3. 2015 – Muzejní a vlastivědná společnost,
přednáška Rex, primates, optimates – elity Velké
Moravy, Brno, Moravský zemský archiv, 55 lidí (L.
Galuška).

14. 4. 2015 - "O Metodějovi vážně i nevážně" před-
náškové odpoledne u příležitosti 1200. výročí naro-
zení prvního arcibiskupa našich dějin, věnováno mj.
i otázce hledání světcova hrobu, kde archeologové
MZM minulosti i současnosti sehráli významnou
roli (Uherské Hradiště-Sady). Přednáškový sál
V. Hrubého CSA v UH, přednášeli L. Galuška a J.
Jilík, spojeno s návštěvou výstavy Cyril a Metoděj
a počátky křetanství na Moravě, účast 47 lidí.

19. 6. 2015 – Hluk, Tvrz, přednáška „Hluk v době
Velké Moravy a počátky křesťanství“ s promítáním
filmu „Velká Morava v obrazech“ (L. Galuška). 
11. 9. 2015 – Přednáška v archeoskanzenu Modrá
pro senátory Parlamentu ČR (L. Galuška).

24. 11. 2015 - seminář pro veřejnost na téma
„Vilém Hrubý: význam a platnost jeho díla v kon-
textu současného archeologického bádání“, před-
náška na dané téma v CSA (L. Galuška), J. Deml -
promítnutí filmu „Dva roky s profesorem“.

Výklady a přednášky pro veřejnost v rámci exkurzí
9. 5. 2015 -  "Hradisko sv. Klimenta - významný bod
velkomoravské historie", 9. května, sobota, čtyřho-

dinové putování na hradisko ukryté v lesích Chřibů
na rozhraní Zlínského a Jihomoravského kraje a jeho
obchůzka spojená s výklady v místech starších i no-
vějších vykopávek (L. Galuška, J. Jilík), 55 lidí.

6. 6. 2015 – "Putování po velkomoravských nale-
zištích Starého Města I.", čtyřhodinová vycházka po
jižní části katastru Starého Města, významného vel-
komoravského centra - Veligradu, kde po více než
70 let provádějí výzkumy archeologové MZM, vý-
klady L. Galuška, J. Jilík a L. Valášková, účast 63 lidí.
3. 10. 2015 - "Putování po velkomoravských nale-
zištích Starého Města II.", čtyřhodinová vycházka
po severní části katastru Starého Města, význam-
ného velkomoravského centra - Veligradu, kde po
více než 70 let provádějí výzkumy archeologové
MZM, výklady L. Galuška, J. Jilík, účast 75 lidí.
Všem byl na závěr předán Pamětní list s osvědčením
Znalec Veligradu vzniklý v dikci CSA.

15. 10. 2015 – „Archeologfický výzkum raně stře-
dověké vesnice“, výklad pro studenty ZŠ Zlín-Jižní
svahy, 65 žáků, studentů a pedagogů. Staré Město,
ZAV ul. Tönisvorst (L. Valášková).

Spolupráce s médii:
5. 5.2015 – ČT 1, Pražský hrad, natáčení TV ve vý-
stavě Velká Morava a počátky křesťanství pro cyklus
Toulavá kamera, společně s doc. P. Kouřilem, pre-
zentováno 17. 5. 2015 (L. Galuška).

1. 7. – Zlín, ČT Brno, studio Zlín, redaktorka
V. Hotařová, Cyrilometodějská misie a její význam
pro středoevropské národy (předtáčka hodinové
diskusní relace vysílané 4. 7. 2015 (L. Galuška).

Červenec 2015 – „Velká Morava a počátky křes-
ťanství. Zdařilá premiéra“, M Revue 1/2015, str. 17.
Časopis Moravského zemského muzea (text L. Ga-
luška). 

23. 7. 2015 – Televize NOVA, archeoskanzen
Modrá, tv pořad „6 zásadních otázek archeologie
Slovanů“, vysíláno na TV NOVA 2. 8. 2015 (L. Ga-
luška).

14. 10. 2015 – MYSTERY FILM, Dr. A. Vašíček,
v rámci dokumentárního cyklu Labyrint záhad, vy-
stoupení v části na téma Vampyrismus v raném stře-
dověku, vysíláno na TV Kinosvět opakovaně v lis-
topadu (L. Galuška). 

13. 10. 2015 – TV Gold Medium (Moskva-
Rusko), kulturní kanál, aktivní odborná spolupráce
včetně přímých vstupů-rozhovorů při natáčení III.
dílu z cyklu „Předci našich předků“ věnovaného Sá-
mově říši. Točeno na aktuálním archeologickém vý-
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zkumu ve Starém Městě ul. Tönisvorst, včetně vy-
braných sbírkových předmětů (L. Galuška).

7. 12., 9. 12. a 12. 12. – Opakované natáčení i přímé
vstupy do vysílání ČT (redaktor L. Dostál), TV Prima
(redaktor R. Héč), TV NOVA (redaktor P. Zapletal),
TV Slovácko, MF Dnes (redaktorka M. Malá), ČTK
(redaktor. P. Sedláček), ČR Brno (redaktorka V. Ho-
tařová, RTV Bratislava-studio Trenčín (Slovensko) etc.
při hromadném odebírání vzorků DNA pro výzkum
historické DNA z kosterních pozůstatků z Uherského
Hradiště - Sadů z 9. -12. století (L. Galuška).

Zahraniční cesty:
Bratislava, Slovensko, 6.-7. 8., Aktivní účast na ver-
nisáži výstavy „Velká Morava a počátky křesťanství“
na Bratislavském hradě (L. Galuška, L. Valášková).

Nitra, Bojná, Slovensko, 14. – 15. 9., účast na
mezinárodní odborné hodnotící komisi na hradisku
Bojná (okr. Topolčany) a studium materiálu k prob-
lematice vojenství na Velké Moravě na AÚ SAV
v Nitře (L. Galuška).

Bratislava, Slovensko, 1. 10., aktivní účast na před-
náškovém kolokviu u příležitosti výstavy „Velká Mo-
rava a počátky křesťanství“ konaném na Bratislav-
ském hradě (L. Galuška).

Gniezno, Polsko, 1. – 3. 12. Muzeum Pociatkow
Paňstva narodowego, úvodní jednání o spolupráci
na přípravě výstavy „Velká Morava a Polsko“ v roce
2017 (L. Galuška).

Ostatní činnost (konzultace, oponentská činnost)
Oponentura disertační práce Mgr. Andráse Csutyho
„Včasnostredoveký konský postroj v Karpatskej kot-
line. Súčasti konského postroja z obdobia Avarského
kaganátu a Veľkej Moravy“, FF UK Bratislava. Pí-
semný posudek.

Posouzení rukopisu monografie  Hanuliak, M. –
Kuzma, I.: Mužla-Čenkov II. Osídlenie z 9. - 13. sto-
ročia. Vydavatel AÚ SAV, Nitra, 2015.

Posouzení projektu s názvem „Korpus včasnostre-
dovekých hradísk na Slovensku“ podaný Archeologic-
kým ústavem SAV v Nitře u Vedecké a grantové agen-
tury Ministerstva školství, vedy, výskumu a športu SR
a Slovenskej akadémie vied (VEGA), 3. 7. 2015.

Oponentura stati Kalčík, L.: Povelkomoravské
osídlení hradiska Staré Zámky u Líšně. Přehled vý-
zkumů 55/15 (2015) – Archeologický ústav AV ČR
Brno, v.v.i.

Oponentury v Archaeologia historica 40/15 - 1-2
(2015) – Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. –

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Mu-
zejní a vlastivědná společnost v Brně – Archeolo-
gický ústav SAV Nitra. 

23. 9. 2015 – Pořádání akce "Pietní akt k uctění
památky Viléma Hrubého, archeologa velkomorav-
ského Veligradu". 23. září, středa, setkání osobností
a pamětníků u příležitosti 30. výročí úmrtí vý-
znamné osobnosti moravské slovanské archeologie,
objevitele první zděné architektury z doby Velké
Moravy a vědecké osobnosti MZM, Staré Město,
hřbitov, jeho hrob, výklad L. Galuška, položení ky-
tice a předání pamětního tisku vydaného v dikci
CSA MZM, účast 27 lidí.

7. 12., 9. 12., 12. 12. 2015 – V rámci výzkumné or-
ganizace MZM v souvislosti s vyhodnocením vel-
komoravského a mladohradištníko centra v lokalitě
Uherské Hradiště-Sady zorganizovány v objektu
CSA hromadné odběry vzorků od zástupců sou-
časné populace na Uherskohradišťsku, celkem 334
respondentů (Mgr. H. Svobodová, L. Galuška, L. Va-
lášková).  
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Historické oddělení 

V roce 2015 proběhly na Historickém oddělení
MZM personální změny. K 1. 4. 2015 se stal novým
vedoucím oddělení PhDr. Jan Břečka, který nahradil
Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D., aby se tento mohl plně
věnovat povinnostem náměstka generálního ředi-
tele pro odbornou činnost a ředitele HM MZM. K 1.
5. 2015 nastoupil na oddělení nový kurátor (zatím
na 0,5 úvazku) Mgr. Hana Prymusová, která pře-
vzala do své správy fondy B, D, C a L. Letošní rok
byl zejména ve znamení 70. výročí konce 2. světové
války, k čemuž HO připravilo dvě výstavy, vydalo
několik knih a uskutečnilo přednáškový cyklus pro
širokou veřejnost. Na sklonku roku bylo na Kolegiu
generálního ředitele MZM oznámeno, že k 1. 1.
2016 dojde k zásadní organizační změně – vznikne
Centrum humanistických studií, pod něž bude spa-
dat Památník Bible kralické, který byl ve správě HO
od roku 1998.  

Sbírkotvorná činnost
V roce 2015 bylo do Přírůstkové knihy HO MZM
zapsáno 25 nových čísel, z nichž každé obsahuje jed-
notlivý konvolut či soubor, jenž obohatil sbírkové
fondy tohoto pracoviště. Z těch významnějších je
možné zmínit koupi ilustrovaného deníku akade-
mického malíře a grafika Lea Heilbrunna z období
1. světové války – tento umělec nejvíc proslul jako
autor reklamního loga francovky Alpa, za 2. světové
války byl pro svůj židovský původ perzekvován
a v říjnu 1944 zahynul v koncentračním táboře
Osvětim. Dále byl například zakoupen obraz bri-
gádního generála Bonifáce Káni z roku 1933 od aka-
demického malíře Pavla Hložka. Generál Káňa je
bývalý příslušník čs. legií v Rusku, vysoký důstojník
čs. předmnichovské armády a účastník 2. národního
odboje, umučený nacisty v červenci 1941. A ko-
nečně uveďme soubor válečných vyznamenání a je-
jich dekretů příslušníka čs. paraskupiny CALCIUM
Karla Niemczyka, které HO MZM věnovali jeho sy-
nové, žijící v Austrálii. Celkově bylo za rok 2015 evi-
dováno v Přírůstkové knize 926 ks sbírkových před-
mětů a dokumentů. J. Břečka zpracoval ve II. stupni
sbírkové evidence 705 ks sbírkových předmětů, H.
Prymusová 342 ks sbírkových předmětů. Z. Fišer
v letošním roce omezil evidenci nových přírůstků
na minimum z důvodu nedostatku prostor pro je-

jich uložení. Doplňoval a ukládal ještě velký soubor
militárií (př. č. 18/2010), získaných od Armády ČR,
ke zpracování má nachystánu řadu menších sou-
borů.

V roce 2015 se revizi fondů oddělení věnovala
především nová pracovnice H. Prymusová ve spo-
lupráci s dobrovolnicí Mgr. Karolínou Bartoňovou
a stážistkou Mgr. Alenou Míšovou. Celkově bylo
v rozsahu B 1 – B 7 740 zrevidováno 7 740 ks fondu
B (noviny, časopisy), v rozsahu D 3 025 – D 4 471
zrevidováno 1 447 ks fondu D (knihy, brožury),
v rozsahu C  3 523 – C 3 829 zrevidováno 307 ks
fondu C (drobné tisky, letáky) a v rozsahu L10 001
- L 13 000 zrevidováno 3 000 ks fondu L (pohled-
nice). Celkově bylo tedy za rok 2015 zrevidováno
12 494 ks z fondů B, D, L a C.

Konzervační práce
V roce 2015 provedl V. Schildberger ml. konzervační
práce na dvou souborech kopií historického brnění
pro Dětské muzeum MZM (celkem 24 kusů zbroje),
dále zkonzervoval nálezy z exhumace pěti němec-
kých vojáků v Těšanech (celkem 24 ks) a dělostře-
lecké nábojnice a jiný materiál (celkem 16 ks), obojí
pro výstavu Země vydává válečná svědectví a ko-
nečně uskutečnil konzervaci nálezů z hrobu němec-
kého vojáka, exhumovaného ve Zbraslavi (12 ks).

Knihovnická a dokumentátorská práce (CES)
Navzdory tomu, že M. Sekeráková téměř půl roku
zastupovala na sekretariátu generálního ředitele
MZM, vykázala tuto činnost:
- počet záznamů v Demusu: 1 622 (2 341 inventár-

ních čísel)
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PhDr. Jan Břečka, vedoucí oddělení
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Objekty 
Moravského zemského muzea

Centrum kulturně-politických dějin 20. století
Centrum slovanské archeologie, Uherské Hradiště

Mendelianum
Palác šlechtičen



- digitalizace -  S – písemnosti + T – fotografie: 140 ob-
rázků

- počet badatelů HO za rok 2015/ počet vydaných
badatelských listů: 14

- počet zaevidovaných knih v odborné knihovně
HO: 215

- počet rekatalogizovaných knih: 68
V září 2015 převzala H. Prymusová od M. Seke-

rákové správu Centrální evidence sbírek HO MZM.
V souvislosti s tím k 15. 10. provedla po několikaleté
pauze převod dat z programu Cesik 121 do CES
a aktualizovala tak 10 532 záznamů. 

Vědecko-výzkumná činnost
Mimo úkoly stanovené Vědeckou koncepcí MZM
a cíli IP DKRVO bylo HO jako vždy nejaktivnější
při záchranném výzkumu pozůstatků bojů na Mo-
ravě a válečných hrobů ze závěru 2. světové války.
V rámci VO se PhDr. Fišer zaměřil na studium do-
mácích a zahraničních pramenů v souvislosti se stu-
diem odkazu významné osobnosti rolnictva 2. pol.
19. století Františka Skopalíka, zemského a říšského
poslance za Národní stranu.

Výstavní projekty
V roce 2015 se pracovníci HO MZM věnovali
především přípravě dvou výstav k 70. výročí konce
2. světové války a osvobození tehdejšího Českoslo-
venska. J. Břečka připravil libreto a scénář výstavy
s názvem Konec vlády hákového kříže – osvobození
Moravy 1945, slavnostně zahájené 23. dubna 2015
ve výstavním sále Dietrichsteinského paláce na Zel-
ném trhu 8.  Výstava formou 17 panelů se stručnými
texty a mapami bojišť, méně známými fotografiemi
a dále řadou výstrojních součástek, výzbroje a jiných
trojrozměrných předmětů, přiblížila průběh posled-
ního válečného roku 1945 na území Moravy a Slez-
ska. Mapovala průběh osvobozovacích bojů, vede-
ných vojsky 2. ukrajinského frontu a spojeneckými
jednotkami rumunské královské armády na území
Moravy, jejichž vyvrcholením se stalo osvobození
města Brna dne 26. dubna 1945. S počtem 2 800 ná-
vštěvníků se tato výstava zařadila mezi nejnavštěvo-
vanější výstavy MZM roku 2015.

Druhým počinem v rámci projektu výročí osvo-
bození byla výstava Země vydává válečná svědectví,
kterou autorsky připravil V. Schildberger mladší, je-
jímž hlavním cílem bylo připomenutí faktu, že ještě
70 let po skončení války se v okolí Brna nachází kos-
terní pozůstatky vojáků, kteří zahynuli v závěru 2.

světové války.  Výstava připomenula jednu z forem
činnosti HO MZM, což je pátrání a vyzvedávání os-
tatků padlých vojáků a dokumentovala nálezy z po-
sledních let. Také tato výstava, zahájená v červnu
2015 ve výstavním sále Karla Valocha Dietrichste-
inského paláce, se setkala s velkým návštěvnickým
ohlasem (2 300 osob).

J. Břečka byl k 27. 7. 2015 pověřen funkcí hlavního
kurátora stálé expozice dějin 20. století, plánované
na rok 2017 ve 4. NP Dietrichsteinského paláce
v rámci oslav 200. výročí založení MZM. Společně
s J. Mitáčkem se podílel na tvorbě scénáře této bu-
doucí expozice a na řadě schůzek s kolektivem ar-
chitektonického studia Ing. arch. Radka Květa orga-
nizačně spolupřipravoval finální podobu tohoto
projektu s názvem Středoevropská křižovatka: Mo-
rava ve 20. století. Pracovníci HO MZM (S. Brodes-
ser, Z. Fišer, J. Břečka, J. Mitáček) se také podíleli na
tvorbě a přípravě stálé expozice v Předzámčí Starého
zámku v Jevišovicích (otevřeno 21. 8. 2015). Jejich
scénáristický podklad se věnoval jak starším, tak no-
vodobým dějinám Jevišovicka v letech 1848–1945.
J. Mitáček byl rovněž autorem části scénáře nové ex-
pozice v Centru slováckých tradic v Modré u Vele-
hradu (otevřeno 12. 11. 2015).

Publikační a ediční činnost
J. Břečka
Články:
Cyklus 11 pokračování seriálu „Umírali v Mauthau-
senu“ o brněnských vysokoškolských pedagozích,
kteří zahynuli v tomto nacistickém koncentračním
táboře. KAM v Brně 1-12/2015

Po stopách motocyklu z liptaňské tragédie. Motor
Journal, nestranný a nezávislý měsíčník všech auto-
mobilistů a motocyklistů orientovaný na historii
motorismu, č. 4, duben 2015, s. 20-21 (s Martinem
Reissnerem).

Ztracený výsadkář. Tajemství české minulosti
č. 39, březen 2015, s. 51.

Fakta, mýty a legendy kolem 70. výročí osvobození
jižní Moravy.Válečné memento roku 1945. M revue
1/2015, Časopis Moravského zemského muzea,
s. 25-34.  

Konec 2. světové války v Moravském zemském
muzeu. Jižní Morava 2015, roč. 51, sv. 54, s. 92-94.

Výstavní projekt „Velká válka“ v brněnských mu-
zeích. Jižní Morava 2015, roč. 51, sv. 54, s. 429-432.

Monografie:
Břečka, Jan: Před sedmdesáti lety skončila válka…
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Průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru
v dubnu-květnu 1945. 75 stran, Vydalo MZM
v rámci DKRVO, MK 000094862, ISBN 978-80-
7028-443-8.

Vašek, František – Černý, Vladimír – Břečka, Jan:
Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje
v letech nacistické okupace 1940 – 1945. Vydalo
MZM (v rámci DKRVO, MK 000094862) a Statu-
tární město Brno – Archiv města Brna v roce 2015,
616 stran. ISBN 978-80-86736-419,  ISBN 978-80-
7028-445-2.

Břečka, Jan: Moravské Slovácko a československé
výsadkové operace ze Západu v letech 1941-1945.
MZM (v rámci DKRVO, MK 000094862) 2015, 93
stran, ISBN 978-80-7028-4506-55.  

Z. Fišer
Monografie:
Fišer, Zdeněk: František Skopalík. Život a dílo v do-
kumentech II., Brno 2015, 602 s. vydáno ve spolu-
práci MZM a Matice moravské v ediční řadě Pra-
meny dějin moravských, sv. 24.  

Články:
Fišer, Zdeněk: Svědectví Michala Boora o lázních

a léčení v Rožnově pod Radhoštěm, časopis Valašsko
č. 34, 2015/1, s. 24-25.

J. Mitáček
Hlavní editor knih Středověká Morava. Brno 2015,
ISBN 978-80-7028-438-4 a Im Leiden und im
Kampf. Brünner Juden in Schicksalhaften Momenten
des 20. Jahrhunderts. Brünn 2015, ISBN 978-80-
7028-452-0.

Přednášky pro veřejnost
J. Břečka
- přednáška „Kroměřížský rodák Otmar Riedl - první

československý nebeský posel 2. světové války“ na
mezinárodní dvoudenní konferenci „Kroměřížsko
v kontextu 2. světové války“, konané v Domu kul-
tury Kroměříž ve dnech 16. – 17. 9. 2015

- přednáška „Moravské Slovácko a českoslovenští pa-
rašutisté ze Západu“ v Obecní knihovně v Ratíš-
kovicích, 11. 11. 2015

- přednáška „První československý parašutista 2. světové
války“ , Státní okresní archiv Kroměříž, 18. 11. 2015

- přednáška „Zpívali si Tipperary. Rodáci z Břeclav-
ska ve speciálních operacích z Velké Británie v boji
za svobodu 1941-1945“, Galerie Reistna Valtice, 16.
12. 2015  

V. Schildberger ml.
- 3 přednášky s názvem Osudy německého tankisty

Kurta Knispela a nalezení jeho ostatků na Univer-
zitě obrany Brno (14. 4. 2015), v MZM (14. 5.
2015) a na konferenci k 70. výročí ukončení 2. svě-
tové války v Muzeu Blansko (11. 9. a 20. 11. 2015)

- 2 přednášky s názvem Činnost německé záškodnické
organizace Werwolf na Moravě v Muzeu Bučovice (5.
5. 2015) a v Kulturním středisku Třebíč (12. 5. 2015)

J. Mitáček
- přednáška Kralická tiskárna a Biblí česká, předne-

sena v rámci oslav Dne tiskařů v Kralicích nad
Oslavou (12. 9. 2015)

Spolupráce s médii
J. Břečka
- natáčení rozhovoru pro dokumentární publicistický

cyklus Jaro 45, Česká televize Praha, 19. 3. 2015
- živý vstup a rozhovor do pořadu ČT 24 dne 22. 4.

2015 o osvobozování jižní Moravy v roce 1945
- telefonický rozhovor o výstavě Konec vlády háko-

vého kříže pro české krajany v Rakousku pro
Volksgruppenredaktion ORF Wien, 23. 4. 2015 

- rozhovor o výstavě Konec vlády hákového kříže
pro Parlamentní listy, 24. 4. 2015

- rozhovor pro Český rozhlas Brno o výstavě Konec
vlády hákového kříže, 30. 4. 2015

- rozhovor pro Rádio Proglas o výstavě Konec vlády
hákového kříže, 6. 5. 2015 

- rozhovor pro Rádio Petrov o výstavě Konec vlády
hákového kříže, 21. 5. 2015  

- Kounicovy koleje: za války místo hrůzy a teroru.
Rozhovor pro Brněnský deník Rovnost, 26. 6. 2015

- rozhovor pro Českou televizi o panelové výstavě
k 75. výročí vzniku čs. perutí RAF, Dietrichstein-
ský palác, 12. 8. 2015

- telefonický rozhovor o výstavě 75. výročí vzniku
čs. perutí RAF pro české krajany v Rakousku pro
Volksgruppenredaktion ORF Wien, 13. 8. 2015

V. Schildberger ml.
- natáčení pro dokumentární publicistický cyklus

České televize Praha s názvem Jaro 45, díl Těšan-
ské slzy a Osudy tankového esa Kurta Knispela, bře-
zen-duben 2015

- televizní debata ve studiu České televize Brno k prob-
lematice odsunu brněnských Němců, 30. 5. 2015

- beseda ve studiu České televize Brno o výstavě
Země vydává válečná svědectví, říjen 2015

www.mzm.cz62



Zahraniční služební cesty
Z. Fišer
V letošním roce realizoval dva týdenní studijní pobyty
11. – 17. 5. a 7. – 13. 9. ve Slovenské národné knižnici
a Slovenskom biografickom ústave (fond Matice slo-
venské), v obou případech ve městě Martin.

Ostatní aktivity
V roce 2015 působil J. Břečka (a rovněž H. Prymu-
sová) stále jako člen oborové komise Regionální his-
torie Moravy a Slezska AMG.  Je nadále členem re-
dakční rady Vlastivědného sborníku Jižní Morava,
autorského kolektivu plánovaného svazku Dějin
města Brna ve 20. století a internetové Encyklopedie
města Brna. Pravidelně zpracovává oponentní po-
sudky pro bakalářské a magisterské diplomové práce
pro HÚ FF MU či MK ČR a MO ČR (odbor pro vá-
lečné veterány). V roce 2015 se za MZM účastnil pi-
etních aktů u příležitosti výročí osvobození Brna (26.
4.), Dne vítězství nad nacismem (8. 5.) a Dne boje za
svobodu a demokracii (17. 11.), dále účast na slavno-
stním odhalení busty Jana Kubiše a otevření expozice
v jeho rodném domě v Dolních Vilémovicích (24.
10.) a účast na odhalení pomníku skupině Carbon-
Bohuslavice v Bohuslavicích u Kyjova (28. 10). 

Z. Fišer je členem výboru Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně, podílel se na činnosti poradního
orgánu ředitele Valašského muzea v Rožnově pod
Radhoštěm a zúčastnil se oslav 90. výročí jeho
vzniku, je členem redakční rady časopisu Valašsko.
Nadále spolupracoval s redakcí Biografického slov-
níku českých zemí, připravovaná hesla budou po-
stupně otiskována v jednotlivých sešitech na rok
2016 a 2017. J. 

Mitáček byl i nadále předsedou oborové Komise
regionální historie Moravy a Slezska AMG, členem
výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,
členem celostátní hodnotící komise SOČ pro obor
16 – historie a redakční rady odborného recenzova-
ného časopisu Brno v minulosti a dnes. Věnoval se
také expertní a oponentní činnosti pro Ministerstvo
kultury ČR (Koncepce muzejnictví v ČR, programy
IROP, novela zákona 122/2000 Sb., 71/1994 Sb., pro-
jekty NAKI aj.).
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Etnografický ústav 

Pracovnice ústavu se podílely na zisku Zvláštního
ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musealis
v kategorii Muzejní počin v rámci projektu Velká
válka, výstava Ustrňte se nad osudem vdov a sirotků
(kaple PŠ 2014), vyhlášení 14. 5. 2015 Praha, Obecní
dům. Příprava výstavy představující práci konzer-
vátorek L. Dufkové a K. Urbánkové, které byly zá-
roveň kurátorkami výstavy Co návštěvník nevidí
v prostorách kaple PŠ. Ve spolupráci s Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně, ateliérem oděvního designu
a ateliérem 3D  na ploše II. podlaží PŠ příprava vý-
stavy Budoucnost tradice, která představila tradiční
kulturu v roli inspiračního zdroje pro současný de-
sign, kurátorka H. Dvořáková. Spolupráce na vý-
stavním projektu MZM pro městský úřad Jevišovice
Příběhy džbánu – Historie Jevišovicka v předzámčí
v Jevišovicích (kurátorky: H. Dvořáková, A. Kali-
nová, J. Poláková, J. Pechová). Účast na výstavním
projektu MZM mapujícím historii vinařství a pří-
pravy destilátů v Centru slováckých tradic, hotel
Skanzen Modrá u Velehradu (kurátorka: J. Pe-
chová). Obsahová a organizační příprava projektu
prezentace regionů, obcí a projektů napojených na
tradiční kulturu nazvaný Za humny. Jeho cílem bylo
představit konkrétní lokalitu (život konkrétní obce,
např. Ratíškovice) ev. projekt (např. Regionální po-
travina, Cyrilometodějské stezky) včetně autentic-
kého programu (např. včetně příležitostného využití
sbírek EÚ (H. Dvořáková, Z. Potyková). Dedikace
salonku v I. p. PŠ Ludvíku Kunzovi, organizační za-
jištění, text (H. Dvořáková). Zajištění programu
Muzejní noci v návaznosti na výstavu designu Bu-
doucnost tradice – módní přehlídka tvůrkyň inspi-
rujících se tradiční kulturou (Z. Potyková). Reali-
zace další z akcí ve spolupráci s ČR Brno Sondy do
paměti (D. Holý), kaple PŠ, 26. 2. 2015 (H. Dvořá-
ková, Z. Potyková). Navázání spolupráce s CEITEC,
koncert v kapli pro zahraniční účastníky meziná-
rodní konference (BROLN), 26. 3. 2015 (H. Dvořá-
ková). Pokračující spolupráce s pořadateli Meziná-
rodního folklorního festivalu Brno 2015
uspořádáním dvou koncertů v hale PŠ (Z.Potyková).
Příprava žádostí do programu ISO-D na rok 2016
na dovybavení pracoviště (L. Bojdová, L. Dufková)
a restaurování mentýku (M. Tobolová). Spolupráce
na řešení grantového úkolu Tradiční oděv na Mo-

ravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udr-
žitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950
(DF 11P01OVV017) (L. Dufková).

Vědeckovýzkumná činnost
Priorita: Pokračování činnosti VO viz výstupy RIV
a bibliografie.

Účast na konferenci s referátem
Beránková Helena: Lokální identita a kolektivní paměť
lokality. Stavební projekty a realizace Josefa Šuty. Kon-
ference 120 let výzkumu, dokumentace a prezentace
lidové architektury, Kolín, 12.–13. května 2015. 

Dvořáková Hana: Zvířecí vóta a kult sv. Leonarda.
Mezinárodní konference Léčení a léčitelství v lidové
tradici, Uherské Hradiště, 2.–3. 6.2015.

Pechová Jarmila: Zuby a ústní dutina v léčbě
a prevenci . Mezinárodní konference Léčení a léči-
telství v lidové tradici, Slovácké muzeum v Uher-
ském  Hradišti, 2.–3. 6. 2015.

Poláková Jana: Vánoce a jejich paralely u národnost-
ních, etnických a náboženských menšin v ČR. IV. kon-
ference COHA,Ostrava, 19.–20. 3. 2015. Příspěvek Ka-
lendáře paní a dívek českých v letech 1910-1920 ke
správnému postoji při výživě kojenců. Mezinárodní
konference Léčení a léčitelství v lidové tradici, Uherské
Hradiště  2.–3. 6. 2015. Chanuka = Vánoce? XIV. mezi-
národní setkání historiků a příznivců orální historie,
Sovinec, 10–11. 6. 4/ Vietnamská národnostní men-
šina a české Vánoce. Konference Muzeum a identita,
Rožnov pod Radhoštěm, 23. – 24. 9. 2015.

Tobolová Markéta: Úvodnice ze sbírek Etnogra-
fického ústavu MZM,  konference Textil v muzeu,
TM Brno, 9-10.6.2015. 
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Zahraniční konference s referátem
Beránková Helena: Moravský skandál. Nové (?)
cesty a cíle výtvarného folklorismu. Mezinárodní
konference Folklorizmus a kultúrne dedičstvo, Ko-
kava nad Rimavicou, Slovensko, 30.–31. 7. 2015. 

Dvořáková Hana:  Zwei Lage der heutigen Krip-
penschnitzerei in der Tschechische Republik.
Česko-německá konference betlémů, Schirgiswalde
16. –18.2015 (Německo). Kiritof/Kirhweihfest in Je-
višovka bei Nikolsburg als Identifizierungsfaktor
der heutigen kroatischen Minderheit. Konference
Gefundene und erfundene lokale Feste und Festi-
vals nach der Wende: Zwischen Ethnobusiness und
Selbstvergewisserung. Freiburg. 20. –23.9. 

Kalinová Alena: Die heilige Genoveva in der volk-
stümlichen Hinterglasmalerei. Hinterglassympo-
sion, Sandl (Rakousko). Hrnčířské tradice v Kun-
štátu na Moravě. Odborný seminář Hrnčiarske
tradície, zvyky a sviatky, SNM, Modra (Slovensko).
Die heiligen Kyrill und Method, Patrone von böh-
mischen Ländern, in der Volkskunst (společně s L.
Kafkou ), 9. Tagung zur Hinterglaskunst, Kaufbeu-
ren (Německo).

Sbírkotvorná činnost
Byla dodržena priorita: důraz na doplnění fondu vi-
nařství a vinohradnictví na Moravě doplněním
sbírky o dvě vyřezávaná dna vinných sudů od J. Ze-
linky ze Šitbořic. Z plánovaného zakoupení lisu přes
ISO sešlo, protože byl lis rozebrán a přesunut bez
možnosti pořídit fotodokumentaci. Pokračovalo
kompletování fondů se zaměřením na doplnění vý-
vojových řad (kurátoři). Fond foto se mimo jiné roz-
šířil o konvolut fotografií Karla Brunnera-Dvořáka
– návštěva A. Rodina na Moravě 1904. Fond cero-
plastik byl doplněn o ojedinělou klášterní práci –
trojrozměrný obraz s Jezulátkem datovaný do 1.
čtvrtiny 19. stol. Nákup mužského svrchního oděvu
haleny z Horňácka z poč. 20. stol. Fond lidové kera-
miky byl obohacen souborem 35 keramických ma-
tric na formy na pečení, které původně shromáždil
Heřman Landsfeld (1899–1984) a které představují
unikátní dokumenty technologie hrnčířské výroby.
Všechny kurátorky se podílely na přípravě pod-
kladů pro Nákupní komisi MZM.
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Vědeckopopularizační činnost
Doběh evropského grantu “Partnerství a sítě” ve
spolupráci s FF MU zajišťující odborné vzdělávání
posluchačů FF MU (kurátoři, emeritní pracovníci).

Kurátorky i konzervátorky byly partnerkami pro od-
bornou praxi posluchačů středních a vysokých škol,
pro dobrovolné pracovníky, pro pokračování spolu-
práce v rámci projektu “Design a jeho kořeny” (pra-
covní název) s dalšími institucemi (TM Brno, VUT
Brno, UTB Zlín) - konzultace  pro odborné instituce,
pro poradenskou službu a návštěvy badatelů.

Kurátorky jsou členkami vědeckých rad, odbor-
ných komisí, redakčních rad.

Prezentace sbírek
Výstava Co návštěvník nevidí, kurátorky: L. Duf-
ková, K. Urbánková, A. Kalinová – kaple PŠ.

Výstava Budoucnost tradice, ve spolupráci s UTB
Zlín, kurátorky: H. Dvořáková, K. Petříčková, II.
p. PŠ, 1. 7.–31. 12. 2015.

Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou u sou-
sedů?, kurátorka: E. Večerková, J. Poláková, kaple +
kavárna, PŠ, 24. 11. 2015–7. 2. 2016.

Ryba v lidové kultuře, kurátorka: J. Pechová, pří-
zemí PŠ, 2. 12. 2015–27. 3. 2016.

Vesnice, garant H. Beránková, I. p. PŠ, 11. 11.
2015–31. 1. 2016.

Mimo Brno
Příběh džbánku – Historie Jevišovicka, spolu kurá-
torky J. Pechová, H. Dvořáková, A. Kalinová, J. Po-
láková, předzámčí Jevišovice, stálá expozice.

Centrum Slováckých tradic, Modrá u Velehradu,
spolu kurátorka J. Pechová, hotel Skanzen, stálá ex-
pozice.

Popularizační činnost
Ohlas u návštěvníků měl projekt prezentace re-
gionů, obcí, projevů tradiční lid. kultury “Za
humny” (H. Dvořáková, Z. Potyková). Pracovnice
EÚ se podílely na zajištění programu Muzejní noci,
Brněnského fašanku a doprovodných aktivit k vý-
stavám. Rovněž spolupracovaly s masovými médii
a odbornými časopisy.

Ediční činnost
Vydání recenzovaného časopisu, zahrnutého na se-
znam ERIH – Folia Ethnographica I., II., obsah: 12
recenzovaných studií. 

Numismatické oddělení  

Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost Numismatického oddělení
MZM je všeobecně zaměřena především na mate-
riál týkající se Moravy. V roce 2015 byly sbírky roz-
šířeny několika nákupy i dary, z nichž můžeme jme-
novat např. autorské medaile a plakety moravského
rodáka prof. Zdeňka Přikryla. Numismatické oddě-
lení převzalo rovněž do svých sbírek soubory čes-
koslovenských papírových platidel od ÚZSVM
Břeclav a Žďár nad Sázavou.

Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost oddělení, která je za-
měřena především na moravské mincovnictví a vy-
hodnocování velkých mincovních depotů, probí-
hala v rámci úkolů stanovených vědeckou koncepcí
MZM a projektů v rámci DKRVO.

Výstavní projekty
Hlavním výstavním projektem Numismatického
oddělení byla výstava „Nizozemí v řádech a vyzna-
menáních (od Zlatého rouna po současnost)“ reali-
zovaná ve spolupráci s Muzeem kancléřství nizozem-
ských řádů (palác Het Loo, Apeldoorn, Nizozemí),
Katedrou nederlandistiky FF UP Olomouc a Ústa-
vem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF
MU Brno. Výstava byla součástí širšího projektu
Kulturní dědictví císaře Karla V. a byla věnována
200. výročí vzniku Nizozemského království, Die-
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trichsteinský palác 21. května – 30. srpna 2015 (D.
Grossmannová, I. Koláčný). 

V rámci spolupráce byla realizována výstava „Bos-
kovický poklad (nález mincí z období třicetileté
války)“, v Muzeu Boskovicka 13. února – 26. dubna
2015 a v Muzeu Vyškovska 15. října 2015 – 17. ledna
2016 (D. Grossmannová).

Aktivní účast na vědeckých konferencích a před-
nášky pro veřejnost
Vystoupení na mezinárodních konferencích na té-
mata: Der Schatzfund von Zlechau /Zlechov/ (Tsche-
chische Republik) und dessen Bedeutung für das
Münzwesen im 13. Jahrhundert – příspěvek na svě-
tovém kongresu XV. International Numismatic
Congress, Taormina (Itálie), 21. – 25. 9. 2015 (D.
Grossmannová); Mikulov z pohledu numismatiky –
přednáška na mezinárodní konferenci Peníze v pro-
měnách času X., Mikulov 8. – 11. 6. 2015 (D. Gross-
mannová); Depot mincí z počátku 17. století z lašťan-
ského revíru na Šternbersku - přednáška na
mezinárodní konferenci Peníze v proměnách času
X., Mikulov 8. – 11. 6. 2015 (D. Kašparová); Nález
mincí z Rychnova na Moravě (okres Svitavy) z pře-
lomu 16.-17. století -  přednáška na mezinárodní
konferenci Nálezy mincí ako prameň historického
poznania II., Hlohovec (Slovensko), 15. – 16. 10.
2015 (D. Kašparová).

Pro širokou veřejnost byla realizována řada před-
nášek: Měnové reformy císaře Leopolda I. (1657-
1705) (MZM, 7. 5. 2015, D. Grossmannová); Bosko-
vický poklad (nález mincí z období třicetileté války)
(Muzeum Boskovicka, 19. 2. 2015, Muzeum Vy-
škovska, 22. 10. 2015, MZA v Brně, 4. 11. 2015, D.
Grossmannová); Vývoj mincovnictví na Moravě
(Muzeum Novojičínska, 29. 10. 2015, D. Grossman-
nová); Dar knížete Liechtensteina Františkovu muzeu
(MZM, 3. 9. 2015, D. Kašparová).

Další publikační a ediční činnost
Z publikačních aktivit Numismatického oddělení
mimo IP DKRVO a další výstupy VaV  (viz níže) by-
chom zmínili monografii Měnová politika na Mo-
ravě za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1740),
která byla vydána s finanční podporou GA ČR,
Brno 2015 (D. Grossmannová) a katalog ke stejnoj-
menné výstavě Nizozemí v řádech a vyznamenáních
(od Zlatého rouna po současnost), Brno 2015 (I. Ko-
láčný). Numismatické oddělení rovněž zajišťovalo
vydání odborného recenzovaného periodika Folia

numismatica, Supplementum ad Acta Musei Mora-
viae, Scientiae sociales 99, 2015, č. 29/1 a 29/2 (re-
daktorka D. Kašparová).

Spolupráce s médii
Rozhovory pro Český rozhlas Brno na téma Měnová
reforma 1945 (D. Grossmannová). Spolupráce
s médii v rámci výstavy Nizozemí v řádech a vyzna-
menáních (od Zlatého rouna po současnost) (D.
Grossmannová, I. Koláčný).

Různé
Numismatické oddělení MZM bylo jedním z orga-
nizátorů mezinárodní numismatické konference Pe-
níze v proměnách času X., konané v Mikulově 8. –
11. 6. 2015 (spoluorganizátoři: Regionální muzeum
v Mikulově a MARQ Ostrava).

Pokračovala organizace numismatických předná-
šek konaných pravidelně v MZM, pravidelná kon-
zultační činnost a badatelský provoz.
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Oddělení historie biologických
věd a genetiky – Centrum
Mendelianum

Oddělení historie biologických věd a genetiky
a Centrum Mendelianum se tradičně zabývá širo-
kým interdisciplinárním výzkumem v oblasti
dějin, metodologie a filozofie věd o životě a gene-
tiky s důrazem na studium podstaty objevu, života
a díla osobnosti - Johanna Gregora Mendela a dal-
šího historicky navazujícího vývoje poznání v této
oblasti. 

Nejvýznamnější aktivita pracovníků oddělení
v roce 2015 byla spojena s otevřením a plným pro-
vozem nového návštěvnického centra Mendelianum
– atraktivní svět genetiky, které získalo podporu
v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. Základním úkolem tohoto období bylo
zvyšovat povědomí veřejnosti, zejména cílové sku-
piny potenciálních návštěvníků o aktivitách centra,
a tím i jeho návštěvnost. V rámci propagační stra-
tegie jsme se soustředili na tvorbu nabídky speciál-
ních atraktivních akcí s možností uplatnění cenově
zvýhodněného či bezplatného elektronického rezer-
vačního systému, který se velmi osvědčil.

Rok 2015 byl rokem 150. výročí zveřejnění Men-
delova objevu. Toto důležité datum znamenalo vel-
kou výzvu pro pracovníky oddělení k jeho důstoj-
nému mezinárodnímu připomenutí. Byla připravena
série akcí pro širokou veřejnost, ale i odborníky na
mezinárodní úrovni, která vyvrcholila uspořádáním
a organizací třídenní mezinárodní odborné konfe-
rence s účasti zahraničních spolupracovníků Men-
deliana a řady dalších významných hostů v rámci
MENDEL FORA 2015. Součástí akce byla inaugu-
race Centra Mendelianum. Další úspěšnou aktivitou
bylo uspořádání návazné studentské konference Ju-
nior Mendel Forum 2015 a akce k 50. výročí zalo-
žení původního Mendeliana. 

Vědeckovýzkumná činnost
Výzkumným úkolem oddělení je dokumentace his-
toricko-vědního kontextu Mendelova objevu, zej-
ména ve vztahu k vývoji přírodních věd na Moravě
a vzniku moderní genetiky v souvislosti s přijetím
a dalším historickým vývojem interpretace jeho ob-

jevu. V centru badatelské pozornosti je především
analýza interpretací Mendelova objevu ve vztahu
k evoluční teorii.

Výstavy/expozice
V rámci činnosti Centra Mendeliana byla připra-
vena celá škála edukačních výstav pro jeho návštěv-
níky se speciálním zaměřením na jednotlivá témata.
Tyto výstavy byly otevřeny postupně v rámci inau-
gurace Centra od 8. 3. 2015.
- Výstava Mendelovy experimentální rostliny byla

vytvořena ve spolupráci s Mendelovou univerzitou 
- Mendelovo vědecké kolegium
- Stezka Mendelovým Brnem
- Brno v době J. G. Mendela 

Oddělení se autorsky podílelo na výstavě v Men-
delově rodném domě v Hynčicích 20. 6. 2015. 

Přednášky a akce pro veřejnost
K výběru z nejúspěšnějších akcí patří zejména:
- Pokračující Středy s JGM. Navazujeme na Prázd-

ninové středy s genetikou: Genetika z očí do očí,
Jak fungují geny.

- 1. 1. 2015 – Novoroční Brno v Centru Mendelianum 
- 8. 2. 2015 - MENDEL FORUM 2015 v 10 h., Ne-

děle s J. G. MENDELEM - Škola, kde Mendel zve-
řejnil svůj objev, vernisáž výstavy.

- 8. 2. 2015 v 15 h. - Beseda s britským autorem S. Ma-
werem, populárně-vědecký pohled na Mendela.

- 6. 3. 2015 - Vernisáž výstavy Mendelovy rostliny.
- 6. – 8. 3. 2015 - WEEKEND WITH J. G. MENDEL

(150. výročí objevu), Mendelianum, mezinárodní
konference a inaugurace Centra. 

- 9. - 13. 3. 2015 - Týden s J. G. Mendelem.
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- 21. 4. 2015 - Biologická olympiáda s MENDELU.
- 24. 4. 2015 - Akce k objevu struktury DNA 1953

a Dne DNA.
- 16. 5. 2015 - Brněnská muzejní noc v Mendelianu.  
- 8. - 12. 6. 2015 - Junior Mendel Forum, program

pro střední školy.
- 20. 6. 2015 - Vernisáž výstavy Mendeliana v Men-

delově rodném domě v Hynčicích. 
- Prázdninové středy s genetikou 2015: Forenzní ge-

netika: Jak se dělá screening DNA? Jak se prová-
dějí odběry DNA?

- 22. 7. 2015 - Den, kdy Mendel slavil narozeniny.
Edukativní soutěže O pytlík Mendelova hrášku,
Mendelova stezka za poznáním.

- 31. 7. 2015 - Akce k 50. výročí založení původního
Mendeliana.

- 11. – 12. 9. 2015 - Festival vědy s RWE na Kraví
hoře, prezentace Mendeliana.

- 19. 9. 2015 - Prezentace Mendeliana v Praze na
akci Ministerstva kultury „Otevřené ministerstvo“.

Spolupráce s médii
Proběhly tiskové konference k akcím MENDEL
FORA 2015 a inauguraci Centra Mendelianum.
Součástí mediální spolupráce v rámci akce pak byla
série několika reportáží a živých vstupů do ranního
vysílání ČT, Studia ČT 24, Českého rozhlasu Brno,
BTV, TV Prima a dalších ve dnech 8. 2. 2015 a 8. 3.
2015.

Ediční činnost
Folia Mendeliana 2015, 51/1, ISSN 0085-0748, Folia
Mendeliana 2015, 51/2, ISSN 0085-0748.

Mendel Forum 2015, Sborník konference, ve spo-
lupráci s UŽFG AVČR, 2015, 61 s. ISBN 978-80-
263-0894-2. 
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Přírodovědné muzeum 

Úvod

Přírodovědné muzeum Moravského zemského muzea vstoupilo v roce 2015 do druhého roku své existence. Us-
taveno bylo ‒ společně s historickým a uměnovědným muzeem ‒ k 1. květnu 2014. Jeho součástí je pět oddělení –
botanické, entomologické, geologicko-paleontologické, mineralogicko-petrografické a zoologické. V současné
době sídlí geologicko-paleontologické a mineralogicko-petrografické pracoviště v Biskupském dvoře a zoologové
v objektu na Kapucínském náměstí, zatímco botanikové a entomologové mimo centrální areál ‒ v budově na Hvi-
ezdoslavově ulici v Brně-Slatině. V nejbližších letech se však pracoviště z Biskupského dvora budou stěhovat do
nově opravených prostor v budově na Kapucínském náměstí. V uvolněném, tzv. d´Elvertově křídle Biskupského
dvora se po jeho rekonstrukci začnou připravovat nové trvalé expozice Přírodovědného muzea. Pracoviště ze
Slatiny se po dokončení výstavby nového pracoviště v Rebešovicích přestěhují do těchto moderních objektů. V Re-
bešovicích, v nových depozitářích, najdou své místo i sbírky Botanického, Entomologického, Zoologického a Mi-
neralogicko-petrografického, a později i Geologicko-paleontologického oddělení doposud umístěné na různých
místech v Brně i mimo něj. Najdou zde kvalitní uložení i perspektivu na následující léta.

Přírodovědné muzeum je významnou částí Moravského zemského muzea se silnou vědeckou i popularizační
kapacitou. V dalším textu naleznete přehled publikačních, organizačních i osvětových aktivit pracovníků tohoto
muzea. Z něj je zřejmé, že ve svých oborech patří mezi významné osobnosti, které jsou známy nejen u nás, ale
také v zahraničí. Vědecké publikace našich pracovníků pravidelně nacházíme v nejkvalitnějších našich i za-
hraničních odborných periodicích, což se příznivě odráží i ve financování Moravského zemského muzea jako
vědecké organizace ze strany Ministerstva kultury a Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Muzeum má rovněž
velice cenný sbírkový fond. Jeho pracovníci se starají o více než dva miliony sbírkových předmětů s několika
tisíci typů, tj. jedinečného materiálu (např. herbářových položek), podle kterého byly popsány nové druhy pro
vědu. Naše muzeum se tímto řadí mezi nejvýznamnější muzea střední Evropy.

Z výstavních projektů Přírodovědného muzea v roce 2015 byla bezesporu nejvýznamnější akcí výstava geo-
logicko-paleontologického oddělení „Vulkány – tepny Země“, která byla otevřena v prostorách Paláce šlechtičen
od prosince 2014 do září 2015. Přilákala velké množství návštěvníků, kteří oceňovali nejen její vysokou od-
bornou úroveň, ale také výraznou audiovizuální složku. 

Všem pracovníkům Přírodovědného muzea za jejich práci v roce 2015 upřímně děkuji.

RNDr. Vladimír Antonín, CSc., ředitel Přírodovědného muzea MZM
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RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
ředitel Přírodovědného muzea MZM,
vedoucí Botanického oddělení.

Botanické oddělení  

Sbírkotvorná činnost
Vedle řady menších akvizicí je nejvýznamnější akvi-
zice 2 286 herbářových položek rodu Taraxacum
a Rubus od Bohumila Trávníčka, význačného spe-
cialisty na tyto rody. Sbírka byla koupena z pro-
středků ISO. Další významnou akvizicí je dar
pana L. Hagary – 760 položek makroskopických
hub z ČR a SR. Intenzivně se pokračovalo i v pod-
chycování sbírkového fondu do databáze DEMUS.
Celkem bylo za rok zapsáno 17 671 inventárních
čísel, čímž databáze dosáhla celkového počtu 157
067 podchycených dokladů.

Knihovna
K datu 31. prosince 2015 eviduje knihovna Botanic-
kého oddělení MZM 63 856 knihovních jednotek.
Přírůstek v roce 2015 činil 1 305 knihovních jedno-
tek a bylo zrevidováno 1 542 knih. Do systému KP-

Win Sql bylo zavedeno více než 1 600 záznamů
knih. 

Výzkumná činnost
Probíhala v rámci IP DKRVO. Výjimkou je podíl
V. Antonína na projektu Taxonomicko-fylogenetický
projekt studia hub rozkládajících opad v Korejské re-
publice (Phylogenetic taxonomy of litter decomposing
fungi in the Republic of Korea; 2015 –2017) ve spo-
lupráci s Korejským lesnickým výzkumným ústa-
vem v Soulu. 

Osvětová činnost
Jako každoročně proběhlo ve dnech 20.–21. října na
půdě Botanického oddělení podzimní setkání muzej-
ních botaniků spolupořádané s Asociací muzeí a ga-
lerií ČR. Pokračovala poradenská činnost houbařské
poradny (V. Antonín a H. Ševčíková), která se rovněž
podílela na organizaci pravidelného přednáškového
cyklu (šest přednášek). Pracovníci houbařské poradny
měli výklady ve výstavě modelů hub pro studenty zá-
kladních, středních a vysokých škol. Pokračovaly také
lektorské výklady o herbářích, o mechorostech a o ka-
pradinách, plavuních a přesličkách (dohromady pro
29 školních skupin). V. Antonín přednesl pět předná-
šek: Naše špičky a penízovky pro ČVSM v Brně (3. 2.),
Nejznámější jedlé a jedovaté houby a možnosti pěsto-
vání hub v domácích podmínkách pro Český zahrád-
kářský svaz v Boskovicích (4. 2.), Jarní houby pro Uni-
verzitu 3. věku v Brně (5. 2.), Naše muchomůrky
(Amanita) pro ČVSM v Brně (17. 2.) a Příroda
a houby Jižní Koreje pro Přírodovědeckou stanici Ka-
menáčky v Brně (27. 2.). S. Kubešová vedla exkurze:
Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských
vrších pro Moravskoslezskou pobočku ČBS (28. 3.),
tři Botanické exkurze na Hády pro Biskupské gymná-
zium (1., 3., a 5. 6.), Bryologická exkurze na Zadní
Hády pro Jihomoravskou pobočku ČBS (7. 11.).
Přednesla přednášku Mechy – ekologické nároky a bio-
logie z hlediska trávníkářů pro Zimní školu greenkee-
perů v Lednici na Moravě (2. 12.). Podílela se na
prázdninovém programu Týden dětí s Moravským
zemským muzeem, který organizuje Dětské muzeum,
a společně s L. Kupkovou připravila pro Brněnskou
muzejní noc program Botanika prostřednictvím
smyslů (16. 5.). S. Kubešová, K. Sutorý a H. Ševčíková
zpracovali část scénáře a podklady pro novou expozici
v Předzámčí Jevišovice. I. Novotný se podílel na pří-
pravě a vedení přírodovědné vycházky na lokalitu
Žumpy u Drnovic (D. Trávníček, P. Klvač, duben



2015). H. Ševčíková vedla mykologickou exkurzi
Krok do přírody – houby (17. 10.). Přednesla před-
nášky Za houbami od nížin po alpinské pásmo (3. 3.)
pro ČVSM a Botanické oddělení Moravského zem-
ského muzea, Vzácné houby Brněnska (8. 12.) pro
ČMS Praha a Jedlé houby Evropy pro Senior klub,
Brno-Vinohrady. Podílela se na přípravě scénáře (část
houby) přírodovědné expozice v novém návštěvním
středisku Moravského krasu Skalní mlýn.

Účast na konferencích a seminářích
K. Sutorý se ve dnech 28. – 29. 11. účastnil pracovní
konference ČBS v Praze na téma Ohrožená květena
ČR a regionální červené seznamy. S. Kubešová před-
nesla 28. 2. společně s J. Tkáčikovou referát Bryolo-
gické průzkumy v PR Kutaný a PR Halvovský potok
na Výročním setkání Moravskoslezské pobočky
České botanické společnosti ve Valašském Meziříčí.
I. Novotný se 16.–19. 4. účastnil 22. jarního bryolo-
gicko-lichenologického setkání, Moravský kras, Je-
dovnice, kde přednesl příspěvky Výzkumy mecho-
rostů v Moravském krasu prováděné v minulosti
geografickým ústavem ČSAV a Botanický průzkum
lokality Vrbovkový mokřad ve Vyškovské bráně.

Zahraniční cesty
K. Sutorý ve dnech 13.–20. 6. navštívil poloostrov
Athos v Řecku, kde pokračoval ve sběru materiálu
a v hledání stop po zde zahynuvším moravském bo-
tanikovi E. Formánkovi; ve dnech 7.–8. 5. se účastnil
pracovní konference týkající se čeledi Boraginaceae
v Bonnu. Mimo tyto cesty absolvoval několik krátko-
dobých návštěv v herbářových sbírkách v Praze, ve
Vratislavi a ve Vídni, kde bylo hlavním cílem vyhle-
dávání typových dokladů spojených s J. Freynem.
S. Kubešová a K. Sutorý vykonali ve dnech 10.–18.
10. cestu do Ruské federace do Petrohradu, kde se ak-
tivně účastnili konference International Bryological
Conference devoted to 100th Anniversary of A. L.
Abramova. Prezentovali zde postery „New bryological
records from South Siberia“ a „Correspondence of I.I.
Abramov and A.L. Abramova with Czech bryologist
Josef Duda“. V. Antonín ve dnech 19. 8. – 2. 9. navští-
vil Korejskou republiku a realizoval terénní sběrnou
cestu v rámci společného projektu Phylogenetic ta-
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xonomy of litter decomposing fungi in the Republic
of Korea s korejskými partnery; v rámci pobytu před-
nesl na Korejském lesnickém výzkumném ústavu
v Soulu vyžádanou přednášku na téma „Protection of
fungi, mycological field research, and management of
the rare and threatened species in the Czech Republic“
určenou pro pracovníky tohoto ústavu. Zúčastnil
se ve dnech 20.–25. 9. XVII. kongresu evropských
mykologů, který se konal ve Funchalu (Madeira, Por-
tugalsko); v průběhu akce přednesl přednášku na
téma „Taxonomic and molecular studies of the Euro-
pean species of the genus Melanoleuca (Basidiomycota,
Tricholomataceae) – a preliminary report“ (spoluau-
toři O. Ďuriška a M. Tomšovský) a rovněž byl spolu-
autorem dvou posterů: „The OPTIMA (Organization
for the PhytoTaxonomic Investigation of the Mediter-
ranean Area) commission on fungi“ a „Local names for
common wild edible mushrooms growing in Europe,
North Africa and the Kingdom of Saudi Arabia“. Ve
dnech 2.‒17. 11 se zúčastnil terénního mykologic-
kého výzkumu na ostrově Martinik (Francie), který
organizovala univerzita v Lille, která (společně s dal-
šími francouzskými organizacemi) celý pobyt hra-
dila. H. Ševčíková se zúčastnila ve dnech 20.–25. 9.
XVII. kongresu evropských mykologů, který se konal
ve Funchalu (Madeira, Portugalsko); prezentovala
nově popsaný druh štítovky formou posteru „Pluteus
floccipes, a new species from the Czech Republic“ (spo-
luautor J. Borovička).

Pedagogická a lektorská činnost
S. Kubešová realizovala předmět Determinace me-
chorostů pro pokročilé na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně; dále přípravu a ve-
dení kurzu Mechorosty. Určovací seminář pro veřej-
nost, ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olo-
mouci (M. Kyselá) a Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci. Společně s I. No-
votným pak rovněž 9. Bryologický víkend ve spolu-
práci s Mendelovou univerzitou (M. Jiroušek).
V. Antonín přednesl přednášku Příroda a houby
Jižní Koreje v rámci vzdělávacího programu Fyto-
Chem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci a vedl seminář Přehled druhů vác-
lavek (Armillaria) v České republice pro Ústav
ochrany lesa a myslivosti MZLU v Brně. Rovněž
vedl speciální školení Tržní houby pro Českou po-
travinářskou a obchodní inspekci v Brně. H. Ševčí-
ková vedla seminář Vzácné houby okolí Brna pro
Ústav ochrany lesa a myslivosti MZLU v Brně.

Další publikační a ediční činnost
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další vý-
stupy VaV (viz níže) bychom zmínili práce S. Kube-
šové: Kazachstánem od severu na jih. M revue 2, s. 62–
65; Nová bryologická literatura XXIX. Bryonora 56,
s. 112–115; s J. Tkáčikovou: Bryologická exkurze do PR
Kutaný a PR Halvovský potok ve Vsetínských vrších.
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, s. 7–10;
s J. Tkáčikovou: Dicranum fulvum Hook., Pedinophyl-
lum interruptum (Nees) Kaal., Buxbaumia aphylla
Hedw., Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr. a Fissi-
dens pusillus (Wilson) Milde. In: Dančák M., Kocián
P. & Hlisnikovský D. (eds), Zajímavé botanické nálezy
z regionu severní Moravy a Slezska IX. Acta Musei Si-
lesiae, Scientiae Naturales, 64, s. 220–222 a s D. Wal-
lnerovou: Mechorosty v Botanické zahradě PřF MU
v Brně. Veronica 29(3), s. 47–48.

Ediční činnost
Členství v redakcích odborných časopisů: Acta
Musei Moraviae, Scientiae biologicae (V. Antonín,
K. Sutorý), Bryonora a bulletinu Zprávy Moravsko-
slezské pobočky ČBS (S. Kubešová), Czech Myco-
logy (V. Antonín, šéfredaktor), Mykologické listy
(V. Antonín, editor), Sydowia, Österreichische Ze-
itschrift für Pilzkunde, Sborník Národního muzea
v Praze, řada B – Přírodní vědy a Sborník Muzea
Vysočiny (V. Antonín, člen redakční rady).
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Zoologické oddělení

Sbírkotvorná činnost
V rámci dlouhodobé koncepce vytváření zoologické
sbírky bylo získáno a vypreparováno do této sbírky
celkem 81 přírůstků. Současně byla část této sbírky
(4 060 sbírkových předmětů, tj. 10,25 %) zrevido-
vána v rámci inventarizace a uložena v depozitářích
v Biskupském dvoře a Budišově. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Pokračování v terénních výzkumech na lokalitě
Betlém. Sledování místní populace želvy bahenní
(Emys orbicularis), odchyty a značkování. Ukon-
čeno publikací monografického charakteru a vi-
deodokumentem „Želva bahenní žije na Betlémě“
(65 min.).

Pokračování výzkumného projektu zaměřeného na
mokřady jižní Moravy, zvláště na střední nádrž
VDNM a okolní mokřady s důrazem na monitoring
a dokumentaci zvláště chráněných druhů obratlovců.
Hnízdění vlhy pestré na jižní Moravě bylo zpraco-
váno a opublikováno v časopisu Živa (M. Šebela).

V rámci zkvalitnění odbornosti pracovníků Zoo-
logického oddělení M. Černý absolvoval kurz pro
získání kroužkovací licence ptáků - spolupráce
s Kroužkovací stanicí NM v Praze. Výzkum korop-
tve polní, teréní průzkum a převážně zpracování
historických dat z několika lokalit na území ČR.
Probíhal monitoring ptáků v městském parku Lu-
žánky v průběhu celého roku. Spolupráce v rámci
projektu Mapování ptáků Brna, kdy probíhalo ma-
pování v kvadrátech a zároveň pomocí bodové me-
tody na území katastru města Brna (M. Černý). 

Účast na odborných konferencích
Zoologické dny 12. - 13. 2. 2015 Brno – poster „Proč
koroptev zakrývá snůšku až v pokročilé fázi sná-
šení?“ (M. Černý). 

The 7th International Zoological Congress of Gri-
gore Antipa Museum, 18. - 21. 11. 2015 Bucharest
– přednáška „Home range structure and its impact
on survival of Grey Partridge“ (M. Černý).

„ 5-th Internationala Symposium on Emys orbicu-
laris an others Europaean freshwater turtles“. Ab-
stract book, Posters and Abstract, s. 38., National
Museum of natur History, Sofia, Bulgaria (M. Še-
bela)

Výstavní projekty
Zoologické oddělení se podílelo na výstavě Země na
obzoru – objevujeme Ameriku (pavilon Anthropos)
zapůjčením exponátů ze zoologických sbírek. Výra-
znou částí přispělo k vytvoření nové expozice na
zámku v Jevišovicích, kam dodalo dermoplastické
exponáty a texty v sekvenci Příroda Jevišovicka.

V rámci projektu realizace informačního centra
v Domě přírody CHKO Moravský kras se Zoolo-
gické oddělení podílelo při tvorbě expozice dodá-
ním a instalací exponátů.  

Pedagogická činnost
Vedení pětidenního turnusu v rámci předmětu Te-
rénní cvičení ze zoologie na Masarykově univerzitě.
Výpomoc při výuce zoologických cvičení na Masa-
rykově univerzitě. Oponování bakalářské práce na
téma Ekologické faktory ovlivňující výskyt vodních
ptáků v době pohnízdních shromaždišť a během
podzimního tahu (M. Černý).

Další odborná činnost
Odborný dohled na revitalizačním projektu LZ Ži-
dlochovice – Revitalizace Mušovského luhu. 

Spolupráce na realizaci revitalizačního projektu
na lok. Lednice – Obelisk (M. Šebela).

Zpracování pozůstalosti Dr. ing. Z. Kuxe, CSc –
revize archivu negativů a pozitivů, uspořádání ko-
respondence (H. Sutorová).

Popularizační a osvětová činnost
Pravidelné exkurze v terénu (studijní plocha Bet-
lém, VDNM) pro školy i zájemce z řad odborné
i laické veřejnosti. Natáčení dokumentárního filmu
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RNDr. Miroslav Šebela, CSc., vedoucí oddělení



o výzkumné práci na lokalitě Betlém – rež. J. Zyk-
mund.

Přednášky (Galapágy, Ekvádorské pralesy) pro ve-
řejnost - MZM, ZŠ Kamenačky (M. Šebela).

Odborné výklady ve stálé zoologické expozici
(M. Černý).

Knihovna
Knihovna Zoologického oddělení obsahuje k 31. 12.
2015 celkem 27 706 knihovních jednotek. V roce
2015 bylo zapsáno 155 nových přírůstků. Všechny
knihovní fondy jsou postupně zpracovávány v AKS
KPWin Sql a od března 2015 jsou katalogizovány
dle nových katalogizačních pravidel RDA. Záznamy
jsou dále posílány do Souborného katalogu ČR.
Knihovna se podílí na výměnách s 50 zahraničními
a 4 českými institucemi. Nadále probíhá revize kni-
hovního fondu.

Zahraniční služební cesty
Ve dnech 25. 5. – 2. 6. 2015 se uskutečnila zahra-
niční cesta do Rumunska (delta Dunaje, lok. Sfan-
thu Gheorghe) za účelem vyjasnění spolupráce na
připravované expozici o rybářství v deltě a návštěvě
v minulosti studovaných lokalit a pořízení aktuální
dokumentace (M. Šebela).

Různé
Začátkem roku 2015 byly dokončeny opravy v zoo-
logické expozici (osvětlení, odsklení a výměna ně-
kterých skleněných vitrín).

Na studijní ploše Zoologického oddělení Betlém
byla v dubnu odbagrována, vyčistěna a připravena
písčitá hnízdní stěna pro hnízdění břehulí říčních
a vlh pestrých. Celkem zde během sezóny hnízdilo
přes 200 párů břehulí říčních a 6 párů vlh pestrých.
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Entomologické oddělení 

Sbírkotvorná činnost
V letošním roce byla výrazně rozšířena sbírka ne-
determinovaných ploštic (8 650 kusů různých če-
ledí) a drabčíkovitých brouků Madagaskaru (5 300
kusů) a nové materiály byly rovněž částečně deter-
minovány. Materiál brouků a ploštic z Madagaskaru
je v současné době postupně dále determinován
s cílem vybudovat v MZM rozsáhlou sbírku z této
zoogeograficky zajímavé oblasti. V průběhu roku
pokračovalo třídění vzorků z prosevů pralesní hra-
banky z expedic na Madagaskar a do Bolívie. Celý
rok probíhalo ve spolupráci s J. Baštou nové uspo-
řádání sbírky střevlíkovitých brouků a ve spolupráci
s Ing. O. Jakešem uspořádání sbírky motýlů Ing. J.
Skýpaly a Ing. J. Lišky. Ve spolupráci s Dr. T. Lack-
nerem byla nově uspořádána sbírka brouků čeledi
Histeridae. Pokračovalo rovněž třídění a determi-
nace materiálu řádu Hemiptera, na němž se dlou-
hodobě podílejí naši kurátoři ve spolupráci s eme-
ritním pracovníkem oddělení Dr. P. Lautererem
a několika zahraničními experty. V rámci oddělení
bylo nově vypreparováno 17 828 exemplářů hmyzu,
který byl zařazen do pomocného materiálu urče-
nému k dalšímu zpracování. Sbírky byly dále obo-
haceny darem 12 257 exemplářů motýlů z Vietnamu
od doc. Karla Spitzera a Ing. Josefa Jaroše a koupěmi
částí sbírek motýlů ze střední Evropy a tropických
oblastí J. Starého (7 216 exemplářů) a vrubounovi-
tých brouků podčeledi Aphodiinae z různých zemí
Afriky, Střední Ameriky a Evropy Ing. J. Chromého
(4 777 exemplářů), dosavadní sbírka střevlíkovitých
brouků byla doplněna 676 exempláři odkoupenými
od J. Bašty. Ke konci roku 2015 sbírky Entomologic-
kého oddělení zahrnovaly celkem 1 305 547 jedinců
hmyzu a dalších bezobratlých zařazených ve sbír-
kové evidenci, přibližně jednou tak početný je po-
mocný materiál.

J. Nerudová pokračovala v třídění a determinaci
materiálu z rozsáhlé, dosud nezpracované sbírky
Diptera (téměř 50 000 exx), která byla muzeu daro-
vána Masarykovou Universitou v roce 1988 a sbírky
Diptera prof. Rozkošného (rovněž MU) zakoupené
v roce 2014 (41 714 exx). Výsledkem práce je slou-
čení několika samostatně evidovaných sbírek po-
mocného studijního materiálu a jejich následné pře-
vedení a zaevidování do přírůstkové knihy. Podobně

i L. Hubáčková se věnovala třídění a determinaci
sbírky Coleoptera. V roce 2015 pokračovala v revizi
vodních brouků z podřádů Adephaga i Polyphaga
a připravila je pro převod do systematické sbírky.

Knihovna
Knihovna Entomologického oddělení ke konci roku
2015 registruje celkem 56 890 knihovních jednotek
a roční přírůstek činil 584 přírůstkových čísel. Vět-
šina časopisů a monografií byla získána výměnou,
některé darem nebo zakoupením a tyto přírůstky
jsou během roku průběžně doplňovány do elektro-
nické databáze publikací. Pokračuje mezinárodní
i tuzemská výměna časopisů – v roce 2015 s 60 vý-
měnnými partnery. Knihovnu využívalo 11 uživa-
telů k vypůjčení odborné literatury a další ke studiu
na místě. V rámci periodické revize knihovny bylo
v roce 2015 zrevidováno celkem 12 263 kusů sepa-
rátů z celkového počtu 39 230 ks separátů a 56 890
knihovních jednotek. 

Vědeckovýzkumná činnost
P. Baňař se zabývá studiem taxonomie ploštic infra-
řádu Enicocephalomorpha, čeledí Aradidae, Redu-
viidae a Plokiophilidae. V těchto skupinách během
roku připravoval a publikoval několik prací, ve spo-
lupráci s E. Heissem, P. Štysem, L. R. Davranoglou
a D. Chłondem, zejména z Afrotropické a Orien-
tální oblasti. V průběhu roku 2015 rozpracoval ně-
kolik taxonomických článků, které budou publiko-
vány v roce 2016. I. Malenovský se věnuje taxonomii
a faunistice křísů a mer (řád Hemiptera), v roce
2015 se zaměřením zejména na faunu křísů České
republiky v souvislosti s přípravou aktualizovaného
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seznamu druhů, červeného seznamu ohrožených
druhů a určovací příručky a dále revizi některých
afrotropických taxonů čeledi Dictyopharidae ve
spolupráci se Z.-S. Songem. J. Kolibáč se věnuje sys-
tematice, morfologii, paleontologii a biogeografii
brouků nadčeledi Cleroidea a jejich fylogenezi
v rámci skupiny Cucujiformia. V průběhu roku
zpracoval faunu Trogossitidae Peru pro monografii
vydávanou University of Kansas. S početným evrop-
ským týmem entomologů připravili upgrade roz-
sáhlé databáze „Fauna Europaea“. Ve spolupráci
s Huangem Di-Yingem (Nanjing Geological and Pa-
leontological Institute CAS) v průběhu roku předali
do tisku zpracování jurských fosílií Cleridae s pře-
hledem fylogeneze této čeledi.

Prezentace na vědeckých konferencích a seminářích
Poster „Fauna of Madagascan Enicocephalomorpha
– present state of knowledge and future perspecti-
ves“; a spoluautorství přednášky „Phylogenetic di-
vergences of the True Bugs (Heteroptera), with
emphasis on the aquatic lineages“ v rámci „7th Eu-
ropean Hemiptera Congress“, Seggau, Rakousko,
21–25. 7. 2015 (P. Baňař).

Přednáška „Auchenorrhyncha communities in
Czech mining and post-industrial sites – man made
deserts or oases for threatened biodiversity?“; poster
„Biodiversity of jumping plant-lice (Psylloidea) on
the island of Socotra“, spoluautorství přednášek
„Morphology and phylogeny of the true bug super-
family Pyrrhocoroidea (Heteroptera: Pentatomo-
morpha) – a preliminary report“ a „Responses of
Auchenorrhyncha and Heteroptera communities to
restoration of species-rich grasslands in the White
Carpathians (Czech Republic)“ v rámci „7th Euro-
pean Hemiptera Congress“, Seggau, Rakousko, 21–
25. 7. 2015 (I. Malenovský).

Zahraniční služební cesty
- Slovinsko, Rakousko - Seggau, 11.–25. 7. 2015. Ná-

plní cesty byl sběr hmyzu (Slovinsko) a účast na
mezinárodní vědecké konferenci „7th European
Hemiptera Congress“ (P. Baňař)

- Rakousko - Seggau, 19.–25. 7. 2015. Náplní cesty
byla účast na mezinárodní vědecké konferenci „7th

European Hemiptera Congress“ (I. Malenovský)
- Madagaskar, terénní expedice 30.12.2014–2.2.2015

ve spolupráci s Université d'Antananarivo, Faculté
des Sciences, Département d’Entomologie a MA-
DAGASCAR NATIONAL PARKS (P. Baňař)

- Kanárské ostrovy (La Palma, Tenerife), terénní ex-
pedice 9.–30.3.2015 (L. Dembický)

Pedagogická a lektorská činnost
- výuka předmětů „Systematická entomologie - Pa-

raneoptera“ a „Systematic entomology -  Hemi-
metabola“ na FLD České zemědělské university
v Praze (P. Baňař)

- „Z muzea přímo do terénu aneb entomologicko-
botanický den“ lektorovaná prohlídka depozitářů
entomologického oddělení a entomologická ex-
kurze na Stránskou skálu v rámci Týdně dětí
s MZM, 24. 8. 2015 (I. Malenovský ve spolupráci
s S. Kubešovou a kolektivem Dětského muzea)

- výuka předmětů „Taxonomie, fylogenetika a zoo-
logická nomenklatura“, „Informační zdroje v zoo-
logii“, „Entomologie pro pokročilé“, „Terénní cvi-
čení ze zoologie“, „Terénní cvičení z entomologie“
a „Speciální botanicko-zoologické cvičení v te-
rénu“, vedení bakalářských, magisterských a dok-
torských studentů (I. Malenovský v rámci hlav-
ního pracovního poměru na Ústavu botaniky
a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně)

Ediční činnost
Zajišťována redakce odborného časopisu Acta
Musei Moraviae, Scientiae biologicae (J. Kolibáč)
a spolupráce na redakci časopisu Acta Entomologica
Musei Nationalis Pragae (I. Malenovský). 

Různé
Oddělení tradičně provádělo determinace vzorků
hmyzu (nejčastěji skladištních a zemědělských
škůdců) a drobné odborné posudky pro veřejnost.
Průběžně byly vyhotovovány recenze publikací pro
česká i zahraniční odborná periodika, oponentury
grantových projektů a oponentury doktorských di-
sertací (P. Baňař, J. Kolibáč, I. Malenovský). V roce
2015 byly digitalizovány 1 103 typové exempláře ze
sbírek MZM (L. Dembický).
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K příkladům výstav, které vzbuzují velký zájem o poznávání tajemství přírody, patřily letošní Vulkány – tepny Země.

ge
ne

rá
ln

í ř
ed

ite
ls

tv
í

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

ěj
ší

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

itř
ní

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
ek

on
om

ik
u

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
od

bo
rn

ou
 č

in
no

st

Ukázka činnosti Entomo-
logického oddělení.



Geologicko-paleontologické
oddělení

Sbírkotvorná činnost
Evidence I. stupně: zapsány celkem 3 Akc. (Akc.
1/2015 – 3/2015). V rámci sbírkotvorné činnosti
byly získány nové akvizice vědeckého materiálu: fo-
silní ryby z čeledi Bregmaceridae, cenný nález jur-
ského mlže z oblasti Moravského krasu a kolekce
ústřic z lokality Březina. Pokračovali jsme v terén-
ních výzkumech na lokalitě Litenčice a postupně
probíhala preparace a determinace nových nálezů
pro následné zařazení do sbírkového fondu.  Byly
zrevidovány dvě významné sbírky – kolekce sopeč-
ných hornin, která vznikla za doby působení před-
nosty oddělení Jaroslava Jiljí Jahna na počátku 20.
století, sbírka terciérních fosilií z dnes už zaniklé lo-
kality Heršpice u Slavkova a kolekce hypotypového
materiálu foraminifer lhoteckých vrstev. Byl zpra-
cován soupis sbírky Ferdinanda Katholického, která
je nejstarším základem paleontologické podsbírky
oddělení. Byla digitalizována velká část fotoarchívu
– 500 ks. Sbírku studovali zahraniční badatelé z Ru-
munska, Německa a Brazílie. Revize sbírek –
672 ks  =  335 Inv. č. což představuje: 343 evidenč-
ních čísel –  (viz inventarizační zápis a protokoly
o inventarizaci sbírek k 30.11.2015). Evidence II.
stupně: zapsáno do Demus 01 – Geologie 608 Inv.
č. Digitalizace (v Demus 01): přidáno 655 inv. č. =
725 ks fotografií. CES: celkem zažádáno o přidání
1985 evid. čísel  (= 1995 inv. č. nových a 10 evid.
č. bylo vyřazeno).

Výstavní činnost
Vulkány – tepny Země ve spolupráci s Mineralo-
gicko-petrografickým oddělením a Dětským mu-
zeem. Výstava představovala interaktivní formou fe-
nomén vulkanizmu, sopečnou činnost v geologické
minulosti ČR, sopečné horniny, minerály a polodra-
hokamy sopečných hornin a i zkameněliny, na je-
jichž vzniku se sopečná činnost nějakým způsobem
podílela. K výstavě byl připraven bohatý interaktivní
program pro školy i pro veřejnost. Byly zajištěny lek-
torované prohlídky a tematické programy: 18. 4.
2015 – „Vulkanické vitráže“, 30. 5. 2015 – „Když to
pod Brnem soptilo“ a 13. 6. 2015 – „Putování gra-
nátu“ a bohatý program k dernisáži výstavy (20. 9.

2015). Byl uspořádán cyklus 11 přednášek a besed
s významnými českými a slovenskými geology: 12.
2. 2015 - Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. (Česká
geologická služba, Praha): Island - otevřená učeb-
nice vulkanologie, 19. 2. 2015 - Ing. Jiří Šura (Vý-
chodočeské muzeum v Pardubicích): Jak je důležité
míti kotě aneb co nám zanechala sopečná činnost
na Kanárských ostrovech, 26. 2. 2015 - RNDr. Ladi-
slav Šimon, Ph.D. (Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra, Bratislava): Sopečná činnosť na Slovensku
v treťohorách a štvrtohorách, 5. 3. 2015 -
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Masarykova
univerzita v Brně, Ústav geologických věd): Reunion
- příklad horké skvrny v Indickém oceánu, 12. 3.
2015 - doc. Mgr. Martin Sabol, Ph.D. (Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
Katedra geológie a paleontológie): Hajnáčka - život
pochovaný popolom, 19. 3. 2015 - RNDr. Miroslav
Šebela, CSc. (Moravské zemské muzeum): Gala-
págy, 26. 3. 2015 - Mgr. Petr Brož (Geofyzikální
ústav AV ČR v.v.i., Praha): Sopky a Mars aneb Jak
sopečná činnost měnila tvář rudé planety, 2. 4. 2015
- prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (Masarykova
univerzita v Brně, Ústav geologických věd): Sopky
v geologické minulosti Moravy a Slezska, 16. 4. 2015
- RNDr. Tomáš Řídkošil (Geopark Český ráj): Mi-
nerály a drahé kameny sopečných hornin Geoparku
Český ráj, 23. 4. 2015 - RNDr. Ladislav Šimon, Ph.D.
(Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava):
Etna - najväčšia sopka v Európe, 30. 4. 2015 -
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. (Česká geologická
služba, Praha): Zbytky dávných sopek v Čechách.

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Z. Bu-
riana 
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Výstava cca 50 obrazů paleontologických rekon-
strukcí Zdeňka Buriana ze sbírek Geologicko-pale-
ontologického oddělení, které jsou z velké části repro-
dukovány ve slavném díle „Velká kniha o pravěku“.
Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické re-
konstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Buria-
novy umělecké dráhy. Ve spolupráci s odborníky
byly aktualizovány popisy obrazů dle nejnovějších
poznatků paleontologických věd.  Obrazy jsou do-
provázeny vzácnými ukázkami originálů zkameně-
lin. Na výstavě je představena i působivá animace
vybraných obrazů. 

Příběh džbánu  - spolupráce na tvorbě, scénáři
a realizaci paleontologické části expozice.

Spolupráce na výstavě Muzea jihovýchodní Mo-
ravy Cesta pravěkem.  

Probíhaly přípravy na aktualizaci expozice Za-
niklý život na Moravě, počítá se s doplněním expo-
nátů a použitím barevných rekonstrukcí. 

Započaly přípravy na výstavy a akce spojené s 200.
výročím založení Františkova muzea (MZM) –
výběr exponátů, map, fotografií, studium historic-
kých materiálů. 

Osvětová a edukační činnost
Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Z. Buriana
– článek do M revue
Univerzita 3. věku 

Zkameněliny jako pozůstatky draků, obrů, jedno-
rožců či léčebné kameny (R. Gregorová) 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, mi-
mořádná výuka v rámci rozvrhované semestrální
výuky: Paleontologie pro 1. ročník studentů biolo-
gických věd (R. Gregorová)

1. Supervize postdoktorátního programu od roku
2014 -2016: Conselho Nacional de Pesquisa (PDE-
CNPq), Vivianne Bernardo de Sant'Anna, Ph.D.,
Laboratório de sistemática de vertebrados - Sala 109
Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS, Av.  Ipi-
ranga, 6681, Porto Alegre - RS – Brazil.

Spolupráce s médii
Rádio Petrov rozhovor s Monikou Šuslíkovou o vý-
stavě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana (Růžena Gregorová)

Profilový úkol MKČR: Strahovský kabinet kuriozit 
Proběhla prvotní dokumentace Kabinetu přírodnin
Strahovské knihovny a prozatím byly zhodnoceny
dva exempláře bazilišků vyrobených z rejnoků. Ba-

zilišky a draky vyráběli v minulosti námořníci nebo
„šarlatáni“ a staly se chloubou kabinetů přírodnin
a kuriozit od 16. století. Jsou to artefakty dokumen-
tující dobu prvních objevů exotických živočichů,
kdy ještě neexistovala přesná hranice mezi mýtem
a skutečností.

Výklady a speciální programy
Celkem: 73 výkladů = 1378 osob (= 1272 žáků + 106
dospělých), výklady v expozici: 4 výklady = 75 žáků
+ 5 dospělých, speciální programy: 69 výkladů =
1197 žáků + 101 dospělých, 9x „Nezrozený život“ =
176 žáků + 21 doprovod a programy k výstavě: 60x
„Vulkány“ = 1 021 dětí + senioři + 80 dopr. 

Zahraniční cesty
Růžena Gregorová se ve dnech 24.–28. června
zúčastnila (s prezentací) mezinárodní konference
Evropské asociace paleontologie obratlovců v pol-
ském Opole.
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Mineralogicko-petrografické
oddělení

Sbírkotvorná činnost
V chronologické i systematické evidenci byly zpra-
covány všechny nové přírůstky za rok 2015. Pokra-
čuje detailní odborná i administrativní revize sta-
rého sbírkového fondu včetně kompletní reevidence
tzv. studijního materiálu z podsbírky B-minerály
ze světa, a výběru nejkvalitnějších vzorků do evi-
dence CES včetně digitalizace (elektronická evi-
dence + fotodokumentace). Do elektronické po-
doby byla převedena stará, ručně psaná evidence
hornin (podsbírka C, celkem 3 722 záznamů)
a rovněž kniha D (2 861 záznamů). Do přírůstkové
knihy bylo za rok 2015 zapsáno 11 přírůstkových
čísel a katalogizováno 143 inventárních čísel sbír-
kových předmětů. V rámci zpracování zmíněného
studijního materiálu bylo zaevidováno a etiketami
opatřeno 722 studijních vzorků; částečně byly
i nově odborně určeny (zejména nové sběry
z r. 2015 a materiál ze světa ze starého sbírkového
fondu MZM). Revidováno (inventarizováno) bylo
2 451 vzorků. Podařilo se doplnit i nezaviněnou
ztrátu části revizních údajů z let 2013-2015. Kon-
zervováno, preparováno a restaurováno bylo vla-
stními silami cca 170 předmětů.

Vlastní terénní sběry, úzce souvisely, až na vý-
jimky, hlavně s výzkumnou činností pracovníků od-
dělení, financovanou podporou DKRVO. Převládaly
tuzemské cesty zaměřené na revizi lokalit na různých
místech Moravy a Slezska, ale i sběry studijního ma-
teriálu na českých lokalitách. Byly uskutečněny tři
zahraniční cesty, jedna delší (Španělsko-Portugal-
sko-Francie) a dvě krátké (Rakousko, Německo). 

Pro obohacení sbírek sloužily převážně vlastní te-
rénní práce. Také se podařilo získat koupí ukázky
vzácných a těžko dostupných minerálů, např. ko-
lekce podkrkonošských achátů výstavní kvality, uni-
kátní velký ametyst z Nového Veselí na Moravě a vý-
stavní vzorek vzácného achátu – bleskovce z Horní
Halže.

Vědecko-výzkumná činnost
Tato činnost vycházela z jednotlivých plánovaných
cílů podporovaných DKRVO. Výzkum horninových
sekvencí s mramory v moldanubické zóně a přile-

hlých jednotkách Českého masivu byl z velké části
zaměřen na terénní revizi starých, v literatuře málo
známých lokalit. Větší pozornost náležela srovnáva-
cím lokalitám, zejména v jižních Čechách (okolí
Chýnova a Táborsko, Klatovsko, okolí Českých Bu-
dějovic a Českého Krumlova). Na Moravě byla po-
zornost soustředěna na mramory při kontaktech
větších geologických celků (okolí Jimramova, Osla-
van a Znojma). Některé výsledky byly prezentovány
na geologickém kongresu ČGS a SGS v Mikulově.
Zatím spíše orientačně byly vyhledávány i některé
srovnatelné mramory Českého masivu, přesahující
do Rakouska a Německa. Ve spolupráci s odborníky
z ÚGV MU a geofyziky (fa Miligal) byla dokončena
publikace (impaktovaný časopis) věnovaná geolo-
gicko-geofyzikální situaci durbachitů třebíčského
plutonu, kde výzkum mramorů významně napo-
mohl k určení původního rozsahu tohoto neobvy-
klého tělesa. Byl také publikován článek o zajímavé
minerální asociaci Ba-Zn mramoru z Číchova u Ji-
hlavy. Byl dokončen i víceletý výzkum mineralogie
skarnu a doprovodných dioritových pegmatitů
z Vevčic u Jevišovic. Poskytl řadu nových údajů
o vzniku tavenin v podmínkách vysoké metamor-
fózy gföhlské jednotky moldanubika; práce je při-
pravena do tisku v impaktovaném periodiku.

Dalším zpracovávaným tématem byla problema-
tika tzv. dutinových pegmatitů, které nejsou příliš
známy mimo Český masiv. Byla věnována pozor-
nost minerálům titanu, celkové paragenezi dutin
a také doplňovány údaje o geologické distribuci je-
jich výskytů, zejména na Moravě. V rámci srovná-
vacích výzkumů v rámci evropských Variscid byly
navštíveny i některé zahraniční lokality.
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V rámci studia vybraných (klasických) lokalit Mo-
ravy byl komplexně zpracován a publikován výskyt
velkých krystalů granátu–almandinu u Senorad. V te-
rénu i na sbírkových vzorcích byla studována rovněž
nízkoteplotní zeolitová mineralizace vázaná na kon-
takty ultrabazických hornin u Mohelna a Biskoupek
na jihozápadní Moravě. 

Výzkum křemenných hmot, zejména tzv. plazmy,
ze serpentinitů moldanubika západní Moravy rů-
znými metodami (výbrusy, chemické složení, Ra-
manova spektroskopie) vedl k závěrům o genezi tě-
chto hmot při silném tropickém zvětrávání
v třetihorách a interakci s mořskou transgresí. Vý-
sledek byl publikován. 

Důležitým, časově i odborně náročným tématem
byla revize mladoterciérních sedimentů v prostoru
styku karpatské předhlubně a Českého masivu,
které by mohly připadat v úvahu jako nositelé vlta-
vínů (širší okolí Znojma). Podařilo se zjistit několik
nových lokalit, které doplnily starší poznatky, vý-
sledky byly zpracovány a předány k publikaci.

Další publikační a ediční činnost
Byla připravena, a ve spolupráci s Edičním odděle-
ním také vydána, dvě čísla recenzovaného odbor-
ného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geo-
logicae, „jubilejní“ ročník 100.

Vladimír Hrazdil působí v Ediční radě MZM.
Mimo publikace v rámci VO MZM jsme se podíleli

na tvorbě exkurzního průvodce „Geologický vývoj
východní části Českého masivu”, vydaného k Otevře-
nému geologickému kongresu ČGS a SGS (uskutečnil
se 15. – 17. 10. 2015 v Mikulově). V rámci spolupráce
s ÚGV MU byla vytvořena i publikace zaměřená na
studium katodoluminiscence, petrografie a charak-
teristika litologie mramorů moravika (jednotka Bí-
lého potoka, svratecká klenba, Český masiv).

Zahraniční cesty
Rakousko (Vídeň), 10. 3. 2015 – vernisáž výstavy
v Naturhistorisches museum k výročí 150 let deko-
račních kamenů použitých při přestavbě vídeňské
Ringstrasse.
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Ukázky z expozic Mineralogicko-
petrografického oddělení.



Portugalsko, Španělsko, Francie (např. Assuncao,
Goncala, Monchquia, Las Manforas, Steinbach
a Limberg), 5. - 23. 10. 2015 - srovnávací výzkum
pegmatitů a alpské parageneze, zeolitové asociace,
historická těžba drahých kovů.

Německo a Rakousko(okolí Pasova, okolí Gfö-
hlu), 4. 11. a 7. 11. – výzkum minerálních asociací
mramorů a erlanů bavorské a rakouské části mol-
danubika.

Výstavní projekty
Byla vytvořena výstava „Pestrobarevný svět křemen-
ných hmot kolem nás“ v předsálí stálé expozice
„Svět nerostů“, která vzbudila velký zájem u návštěv-
níků, zejména z řad školní mládeže. Pro výroční za-
sedání Těžební unie (1.–3. 4. 2015) v Kurdějově pra-
covníci oddělení připravili výstavu „Krása achátů“.
V Praze (klášter Strahov) byly dne 8. 4. posuzovány
přírodovědné sbírky v rámci profilového úkolu
„Soupis a vytvoření katalogu sbírkového materiálu“ 

Mimořádná (neplánovaná) byla účast oddělení na
tvorbě nově otevřené stálé expozice v Jevišovicích,
kde zajišťovalo odborné texty a veškerý materiál mi-
nerálů a hornin.

Pro nově otevřenou expozici Domu přírody
v CHKO Moravský kras jsme zajistili (V. Hrazdil)
část textů a vzorky místních minerálů a rud.

V druhé polovině roku oddělení postupně disku-
tovalo a připravovalo koncepční záměr pro vytvo-
ření nové expozice v souvislosti s rozvojem a redi-
slokací výstavních prostor a pracovišť MZM.

Osvětová činnost a spolupráce s jinými subjekty
Oddělení intenzivně spolupracuje s Ústavem geolo-
gických věd MU v Brně (konzultace disertačních,
diplomových a bakalářských prací, členství v rigo-
rózních komisích, oponentské posudky závěrečných
prací), Národním muzeem v Praze, Slezským mu-
zeem v Opavě, Českou geologickou službou, regio-
nálními muzei v ČR a Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Komenského v Bratislavě.

Účastnili jsme se odborného semináře muzejních
geologů včetně exkurze, pořádaného ve spolupráci
s AMG v Oseku v s. Čechách ve dnech 25.–27. 5.
2015. Dvakrát jsme se zúčastnili mezinárodní vý-
stavy minerálů v Tišnově (odborná garance MZM,
konzultace) a mineralogických setkání v Brně,
Praze, České Lípě a v Oslavanech. 

Pracoviště dlouhodobě poskytuje poradenskou
činnost v oboru mineralogie a geologie nejširší ve-

řejnosti i studentům (celkem cca 284 konzultací).
Pracovníci oddělení pravidelně poskytovali školám
všech stupňů na vyžádání výklady v expozicích
a oddělení bylo aktivně zastoupeno na Muzejní noci
(16. 5. 2015). V Paláci šlechtičen byl prezentován
pro veřejnost velmi atraktivní program „Luminis-
cence nerostů“. Uskutečnila se geologická exkurze
pro střední školy (15. 4., Chvojnice). Ve spolupráci
s Oddělením komunikace a marketingu se pracov-
nice oddělení Š. Koníčková účastnila projektu Škola
v muzeu (odborný garant). Byly vytvořeny edukační
materiály, proveden vzorový výklad v expozici Svět
nerostů a navrženy pomůcky pro výuku. 

Byly předneseny tři přednášky pro odbornou
i laickou veřejnost: Drahé kameny a jejich výjimeč-
nost“ (17. 2.) a „Kámen pod nohama“ (27. 10.) s vý-
jimečnou návštěvností. Pozornost vzbudila i před-
náška „Odhalená tajemství vltavínů“ v KC Líšeň
v rámci cyklu přednášek „Krok do přírody“, do-
plněná o výstavku minerálů okolí Brna. V rámci této
akce byla též beseda s určováním minerálů. Dne 19.
2. byla nová výstava o křemenných hmotách před-
stavena rovněž formou besedy v brněnské televizi
(BTV). 

Z popularizačních publikací lze uvést informace
o naší výstavě o křemenech: „Dvě výstavy s mine-
rály v Moravském zemském muzeu v roce 2015“ pro
časopis Minerál a pro nový muzejní časopis určený
nejširší veřejnosti (M revue). Pro časopis Minerální
suroviny bylo zpracováno téma „Druhotná arze-
nová mineralizace v historických odvalech na
Kaňku u Kutné Hory“. 

V rámci celostátního kola soutěže přírodověd-
ných zájmových kolektivů školní mládeže „Zlatý
list“ (16.–17. 6., Náměšť nad Oslavou) vedl S. Hou-
zar několikahodinovou besedu o nerostných suro-
vinách a geologii a exkurzi do okolí. Na výstavě
„Vulkány – tepny Země“ působil částečně jako lektor
i J. Toman. Pro Noc vědců v Brně zajistila Š. Koníč-
ková soutěž pro děti i drobné mineralogické dárky.
V rámci spolupráce s Domem dětí v Řečkovicích
a v Tišnově se v prosinci (3. 12. 2015) uskutečnila
již tradiční „Mikulášská mineralogická besídka“. 
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Uměnovědné muzeum 

Úvod

Uměnovědné muzeum Moravského zemského muzea vzniklo jakožto jedno z odborných uskupení s působ-
ností od 1. května 2014. Sdružuje čtyři pracoviště – tři tradiční, jako Oddělení dějin hudby, Oddělení dějin di-
vadla, Oddělení dějin literatury a jedno nekonvenční, Centrum kulturně-politických dějin 20. století. Jejich
společný zájem představuje výzkum, dokumentace, resp. sbírkotvorná činnost, vědecké hodnocení a popula-
rizace dějin rozličných druhů umění. 

Oddělení dějin hudby vzniklo roku 1919. Shromáždilo ve svých sbírkách unikátní doklady moravské hudební
kultury, od liturgických knih ze 13. století až po díla současné generace skladatelů. Spravuje obsáhlou sbírku
hudebních nástrojů, vzácný archiv „EWK Society“ a zejména kompletní pozůstalost Leoše Janáčka. Sídlí v bu-
dově bývalé Janáčkovy varhanické školy v Brně na Smetanově ulici a ve správě má též původní Janáčkův za-
hradní domek s expozicí Život a dílo Leoše Janáčka.

Oddělení dějin divadla bylo ustaveno roku 1957. Jeho sbírka zahrnuje scénografii, ikonografii, rukopisy, foto-
grafický matriál, loutky, stolní divadla, dekorace, audiovizuální záznamy a také průvodní dokumenty, jako třeba
plakáty a programy inscenací. Neméně významný materiál nabízí také početný loutkářský soubor s marionetami
a příslušenstvím divadel význačných loutkářských rodů. Oddělení dějin divadla sídlí na Kapucínském náměstí č. 8.

Zřízení Oddělení dějin literatury v roce 1960 podnítila úspěšná výstava Brno Jiřímu Mahenovi v Domě pánů
z Kunštátu (1957). Její exponáty se staly základem literární sbírky, která dnes zahrnuje rukopisy, korespondenci,
osobní dokumenty a předměty autorů, fotografie, negativy, audiovizuální záznamy, obrazy, busty, mince, po-
štovní známky. Pracoviště má v současné době stálou expozici Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen
v moravských dějinách.

Centrum kulturně-politických dějin 20. století působí od dubna 2015. Přednostně shromažďuje dokumenty
protitotalitního úsilí – politologické, politické, sociologické, filozofické, publicistické a historické. Vzhledem
k uměleckému charakteru a kontextu mnoha sbírkových předmětů se jeho činnost logicky prolíná s funkcí os-
tatních uměnovědných pracovišť a též Historického muzea. V krátké době se zde podařilo zajistit akvizice do-
kumentárního materiálu řady významných osobností disentu.

Centrum kulturně-politických dějin 20. století spolu s Oddělením dějin literatury sídlí v Domě Jiřího Gruši
na Hudcově ulici č. 76. Obě pracoviště zde mají příznivé zázemí v pracovnách i prostorných depozitářích, di-
sponují také moderní polyfunkční učebnou a badatelnou.

Všechna čtyři oddělení Uměnovědného muzea participují na institucionálním vědeckovýzkumném programu
Moravského zemského muzea vyplývajícím ze statutu výzkumné organizace. Mají obsáhlé oborové knihovny,
které jsou pravidelně a hojně využívány odbornou veřejností. Všechna pracoviště také permanentně spolupracují
s řadou resortních, muzejních a vysokoškolských institucí a podílí se na činnosti významných nevládních orga-
nizací. Přes jistou autonomii, danou specifičností toho kterého oboru, naplňují v současné době uměnovědná
pracoviště jeden společný program, a to vytvoření virtuálního muzea zpřístupněného odborné i široké veřejnosti
online. Dlouhodobější cíl pak představuje zřízení společné velkorysé uměnovědné expozice se zázemím pro
atraktivní satelitní aktivity jako přednášky, diskusní pořady, krátkodobé výstavy, koncerty, divadelní představení,
workshopy apod. Ambiciózní vizí pak je rozšíření Uměnovědného muzea o pracoviště specializovaná na další
kmenové umělecké druhy jako film, resp. audiovizuální umění, interaktivní umění, výtvarné umění, užité
umění, design, architektura aj. Všechna pracoviště se účastní společných aktuálních projektů MZM – přípravy
nové expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století a výstavy 200 let MZM.

PhDr. Jaroslav Blecha, ředitel Uměnovědného muzea MZM
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Oddělení dějin divadla

Pracoviště spolu s Divadelním oddělením NM a Insti-
tutem umění-Divadelním ústavem obhájilo projekt
a získalo dotaci programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje národní a kul-
turní identity na léta 2016-2022 (NAKI II) „Cesta k di-
vadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro
uchování, exploataci a zpřístupnění historických diva-
delních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fon-
dům Národního muzea v Praze a Moravského zem-
ského muzea v Brně.“ (Blecha, Ocetková, Valentová).

Sbírkotvorná činnost
Význačnější akvizice Oddělení dějin divadla v roce
2015 představují scénické návrhy významného scé-
nografa Antonína Vorla pro inscenaci Miláček Guy
de Maupassanta a K. M. Walló v brněnském Divadle
bratří Mrštíků z roku 1963, dále soubor scénických
návrhů scénografa Aloise Vobejdy pro inscenace

brněnského divadla a 500 ks unikátních černobílých
fotografií formátu z let 1960-1965 dokládajících
průběh stavby a zahájení provozu Janáčkova divadla
v Brně. Podařilo se také zakoupit 3 ks atraktivních
řezbovaných tradičních marionet z kočovného lout-
kového divadla rodiny Horných od řezbáře Jindři-
cha Adámka, které si majitelé původně ponechali
jako relikvii, nyní tyto kompletují kolekci zakoupe-
nou pro MZM dříve. Mimořádným počinem se jeví
bezúplatné získání pozůstalosti předního českého
teatrologa a pedagoga prof. Bořivoje Srby. Bylo za-
hájeno její předběžné zpracování, resp. převzetí do
MZM, třídění a příprava k evidenci. Nárůst sbírky
teatrálií je zajišťován také vlastním sběrem (fotogra-
fie z inscenací, audiovizuální záznamy, písemnosti)
a předměty poskytovanými bezúplatně divadly
a soubory. Pravidelně je pořizován též pomocný
materiál jako programy, recenze aj.

Standardně probíhala katalogizace, konzervování
a restaurování sbírkových předmětů, a taktéž prů-
běžná revize sbírky (viz statistika). V důsledku pře-
chodu oddělení na standardní program pro evidenci
sbírky DEMUS byla tato realizována v roce 2015
v úrovni přípravy a revize starší databáze. Pokračo-
vala další etapa dlouhodobé reorganizace části sbír-
kového fondu (F fotografie) a byla prováděna jeho
postupná dílčí zpětná elektronická katalogizace (H.
Ocetková). Vlastní péči o sbírku zajišťovaly 2 kon-
zervátorky-restaurátorky – jedním stálým úvazkem
(H. Šedá) a dočasným částečným úvazkem hraze-
ným z VO (O. Pipperová-Taušová). Mimořádnou
aktivitu znamená postupné náročné restaurování
loutek ze souboru rodiny Pflegrů. Obě restaurátorky
se zúčastnily také dvou metodicko-edukačních pro-
gramů pořádaných MK a MZM pro veřejnost. 

Publikační činnost mimo výsledky IP DKRVO
a další publikace VaV:
Blecha, J., 2015: Vějíř loutek dálného orientu / Ein
bunter Figurenfächer aus dem fernen Orient. Mo-
ravské zemské muzeum, Brno. ISBN 978-80-7028-
458-2.

Výstavy
J. Blecha: Pan Franc ze zámku (Loutky moravských
kočovných loutkářů Flachsů). Regionální muzeum
Mikulov, Zámek Mikulov, 5. června 2015 – 13. září
2015.

J. Blecha: Vějíř loutek dálného orientu (Asijské
loutky ve sbírce Helgy Brehme ze Stuttgartu). Morav-
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ské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, 5. lis-
topadu 2015 – 30. června 2016.

Přednášky, pedagogická a lektorská činnost
J. Blecha: Kapitoly z dějin světového loutkového di-
vadla I. Přednáška pro U3, MZM, 5. 3. 2015.

J. Blecha: Divadlo českých kočovných marionetářů.
Přednáška s ukázkami originálních loutek pro Vlas-
tivědný klub Brno. MZM, 24. 6. 2015.

J. Blecha: Matěj a Václav Kopečtí – dva symboly
českého loutkářství, Muzeum loutkářských kultur
Chrudim, 2. 7. 2015, v rámci festivalu Loutkářská
Chrudim.

V. Valentová: Kapitoly z dějin divadla. Dvouseme-
strální přednáška, Ústav hudební vědy FF MU.

V. Valentová: Brněnské experimentální divadlo.
Jednosemestrální přednáška, Ústav hudební vědy
FF MU.

V. Valentová: Husa na provázku Jiřího Mahena.
Přednáška, Mahenův památník, 9. 12. 2015.

J. Blecha, V. Valentová:  Vedení, konzultace a po-
sudky seminárních, bakalářských a diplomových
prací studentů divadelní vědy FF MU, DF JAMU,
sdružených uměnověd FF MU.  Posudky a hodno-
cení nově zaváděných a inovovaných předmětů Ino-
vace uměnovědných studijních oborů na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity.

Zahraniční služební cesty
J. Blecha: Německo, Stuttgart, 26-30. 6. a 21-24. 9.
2015. Výzkum a dokumentace autentických před-
mětů z loutkového divadla některých mimoevrop-
ských kultur v obsáhlé sbírce Theater am Faden
Helgy Brehme, majitelky a ředitelky divadla. Od-
borná a organizační příprava výstavy asijských lou-
tek z této sbírky. 

Dobrovolnický program
S Oddělením dějin divadla spolupracovali dva dob-
rovolníci (PhDr. Eugenie Dufková, prof. Václav Vě-
žník), a to na determinaci materiálu v pozůstalosti
Ivo Osolsobě a dále na determinaci fotografií pěvců
brněnské opery. Odpracovali celkem 148 hodin.
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Různé
J. Blecha: 
– Odborná spolupráce (MZM, slovenské středisko

UNIMA, SĹUK, NÚLK, NIPOS, MKČR) na mezi-
národním projektu nominace „českého a sloven-
ského loutkářství“ na Reprezentativní seznam ne-
materiálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
J. Blecha byl jedním z autorů odborných pasáží no-
minačního textu a scénáristou nominačního filmu.

– Odborná spolupráce se Studiem Dům Evy Tálské
na přípravě inscenace Faust aneb jak ze psa udělat
Fausta a z Fausta udělat psa aneb pes je pes.

– Odborná spolupráce – expertní posudky a deter-
minace materiálu ve sbírce Muzea loutkářských
kultur, konzultace nákupu sbírkových předmětů
(Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Národní
muzeum Praha), poradenství (Památník písem-
nictví Rajhrad, divadlo Alfa Plzeň, divadlo Radost
Brno aj.).

– Konzultace loutkářských sbírek J. Vorla, P. Jiráska,
J. Merhouta, M. Nopa, V. Věžníka aj.

– Komentované prohlídky výstavy Vějíř loutek. 25.
11. a 9. 12. 2015.

– Popularizační vystoupení v ČR Brno a ČT v sou-
vislosti s výstavou Vějíř loutek.
H. Ocetková: Realizace a dramaturgická příprava

Koncertu žáků Baletní školy I. V. Psoty v rámci fes-
tivalu Tanec Brno, 5. ročník (Národní divadlo Brno,
Mahenovo divadlo, 26. 6. 2015).

Členství v různých oborových organizacích
J. Blecha: UNIMA (Union Internationale de la Ma-
rionette); člen exekutivy Českého střediska UNIMA,
člen mezinárodní komise Europe Commission
UNIMA), SIBMAS, Teatrologická společnost, Sdru-
žení profesionálních loutkářů (člen exekutivy), Spolek
pro vydávání časopisu Loutkář, Spolek pro podporu
tradic loutkářství.

A. Jochmanová, V. Valentová: Teatrologická spo-
lečnost.

Oddělení dějin literatury

Sbírkotvorná činnost
Ondřej Sekora: příprava písemné pozůstalosti pro
převzetí daru – Hana Kraflová.

Kniha Rudolfa Těsnohlídka „Den“ se dvěma de-
dikacemi a autorovým podpisem (koupě).  Zpraco-
vání fondu Pavla Kohouta – Eleonora Jeřábková.

Publikace populární
Lidské mraveniště Ondřeje Sekory (1899-1967): text
a redakce brožury k výstavě – H. Kraflová

M-revue 1/2015: fejeton Pro starší a pokročilé!, s. 63,
M-revue 2/2015: Ondřej Sekora se vrátil do Brna, s. 51.

Časopis HOST, roč. XXXI/2015, seriál Dokument:
1/2015: Jeden ze zapomenutých (Josef Holý), s. 58-59,

2/2015: Dva básnické osudy (František Halas a Jan
Zahradníček), s. 54-55,

3/2015: Realistka (Gabriela Preissová), s. 28-29,
4/2015: K poučení i vyražení (kramářské tisky),

s. 24-25,
5/2015: Vanitas (Eva Jurčinová), s. 22-23,
6/2015: Ó, mějte křídla! (literatura a žurnalistika

k Výstavě soudobé kultury), s. 32-33,
7/2015: Nebuďme jazykovými podomky (Otakar

Nováček), s. 34-35,
8/2015: Don Quijote neumírá (Jiří Mahen), s. 68-69,
9/2015: Těším se upřímně na pobyt ve Vašem

městě… (A. C. Nor), s.24-25,
10/2015: Psáno před devadesáti léty (Jan Herben),

s. 32-33.
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Časopis KAM, roč. …/2015, literární příloha: seriál
Tisk osvobozený…?, komentované ukázky z brněn-
ských deníků od května do prosince 1945.

Výstavy
Lidské mraveniště Ondřeje Sekory (1899-1967): scé-
nář (vernisáž 19. 10. 2015),

Ivan Kyncl: rebel s fotoaparátem (vernisáž 17. 3.
2015): spolupráce při redakci brožury a jazykové
úpravě textů ve výstavě (kurátorka brněnského uve-
dení a překladatelka textů: E. Jeřábková).

Spolupráce na výstavě Nezvalova Třebíč organi-
zované MěK Třebíč – březen.

Další činnost v rámci MZM
Zpracován námět první virtuální prezentace Umě-
novědného muzea MZM: Rudolf Těsnohlídek jako
průsečík fondů literárních, divadelních a hudebních
(spolupráce E. Jeřábková),

Muzejní noc 16. 5. 2015: komentované prohlídky
expozice Corpus litterarum (4x),

Výklady při prohlídkách výstav Corpus litterarum
a Lidské mraveniště Ondřeje Sekory,

rešerše pro ředitele SOkA Vyškov K. Mlatečka
o Josefu Chaloupkovi + předběžné jednání o bu-
doucí spolupráci při oživení odkazu tohoto brněn-
ského autora (společenském - muzeum nevidomých
– i literárním).

Přednášky
Literatura v muzeu: získávání, zpracování, prezentace
(Ped. fak. Univerzity Hradec Králové 27. 3. 2015,
v rámci akce Pedagogické dny 2015), H. Kraflová.

Přednáška o Marie von Ebner-Eschenbach, 10. 3.
2015 – Adalbert Stifter Verein, Mnichov, E. Jeřábková.

Přenáška dějiny a současnost MZM Brno, 22. 4.
2015 Deutscher Kulturverband Brno – E. Jeřáb-
ková.

Spolupráce s médii
Tisk: Lev Blatný pro Deník: příprava podkladů a ci-
tace vyjádření v článku Gabriely Petrikové Český
Rimbaud zemřel před 25 lety (5. 8. 2015),

Rudolf Těsnohlídek: citace vyjádření v článku
o Anenském dvoře – sídle Lidových novin na České
ulici (prosinec 2015).

AV média:
160 let od prvního vydání Babičky B. Němcové: roz-
hovor pro ČT 24 (Studio 6, 16. 5. 2015),

Pozůstalost Ondřeje Sekory, přírůstek v ODL
MZM: rozhovor pro Český rozhlas (pořad Mozaika,
Vltava, 13. 8. 2015),

Ondřej Sekora: rozhovor při tiskové besedě (pro
Český rozhlas Brno, 19. 10. 2015),

Ondřej Sekora: rozhovor (telefonický) pro české
vysílání ORF, redaktorka Pavlína Woodhamsová
(říjen 2015), 

Ondřej Sekora: rozhovor pro Rádio Petrov, redak-
torka Monika Šuslíková (4. 12. 2015),

TV film Vánoční strom republiky (pro Českou te-
levizi, scénář a režie Pavel Jirásek): odborná spolu-
práce na scénáři, konzultace při natáčení.

Rozhovor pro televizní pořad Art Mix na téma
Ivan Kyncl při příležitosti putovní výstavy Rebel
s fotoaparátem pořádané Forschungsstelle Osteu-
ropa Bremen (E. Jeřábková).

Jiné aktivity
Absolutorium Nástavbového kursu Školy muzejní
propedeutiky AMG – Muzejní výstavnictví: obhá-
jena závěrečná písemná práce, libreto expozice Bí-
lovický salon (9. 9. 2015) – H. Kraflová.

Vystoupení na slavnosti k 100. výročí odhalení
památníku padlých první světové války v Bílovicích
nad Svitavou (R. Těsnohlídek jako jeho inspirátor)
(10. 10. 2015).

Erasmus-konzultace, exkurze a spolupráce - Maja
Krysztofiak, Polsko – E. Jeřábková.

Exkurze-výklad - Moravec 19. 9. 2015. 
Konzultace a příprava bakalářských prací pro Ka-

binet informačních studií a knihovnictví MU, Brno.
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Centrum kulturně-politických
dějin 20. století

Stěžejním okamžikem bylo samozřejmě ustanovení
CKD k 1. dubnu 2015.

Sbírkotvorná činnost
CKD obohatilo své sbírky například o fond Milana
Jelínka I a další část fondu historika Jana Tesaře. Vý-
znamnou akvizicí byl dar německé Nadace Jana
Husa od Wolfganga Stocka. Byly zpracovávány a tří-
děny fondy pro zapsání do 2. stupně evidence: Jiří
Gruša, Pavel Kohout, Vzdělávací nadace Jana Husa.
Pokračovala katalogizace knižní části fondu Jana Te-
saře.

Vědecko-výzkumná činnost
V rámci Vědecké koncepce MZM a cílů IP DKRVO
byl vypracován příspěvek Z. Drahoše „Literatura
Brněnska 60. let“.

Výstavní projekty
CKD připravilo v roce 2015 dvě hlavní výstavní
akce: 2. dubna výstavu v Mramorových sálech Bis-
kupského dvora „Tři tisíce let knižního umění /
Skvosty pěti kultur“ a 12. listopadu v objektu na
Hudcově ulici v rámci Kulturních aktivit výstavu
„Ludvík Kundera – Hora dění“.

Další publikační činnost (mimo aktivity VO)
K výstavě „Tři tisíce let knižního umění / Skvosty
pěti kultur“ sestavil Z. Drahoš katalog jako prů-
vodce výstavou.

Spolupráce s médii
V srpnu 2015 připravilo CKD třicetiminutový
pořad vysílaný na ČRo Vltava  o životě a díle Oldři-
cha Mikuláška (Z. Drahoš).

Další aktivity
V listopadu 2015 CKD uspořádalo literární pásmo
se spolutvůrcem výstavy „Ludvík Kundera – Hora
dění“ Josefem Ruszelákem, Miroslavem Plešákem
a Jiřím Trávníčkem. V prosinci se pak konala beseda
s historikem Janem Tesařem na téma „Paměť člo-
věka a dějepis / Vzpomínky účastníků Odboje –
pramen pro historika současných dějin?“.
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Oddělení dějin hudby

Sbírkotvorná, výzkumná, a prezentační činnost Od-
dělení dějin hudby se zaměřuje celkově k hudební
historii Moravy, se zvláštním zřetelem k životu a dílu
Leoše Janáčka (J.Zahrádka, L.Janáčková). Pokračoval
výzkum hudební kultury kláštera augustiniánů a vý-
zkum operní tvorby u císařského dvora ve Vídni v 1.
polovině 18. století (I.Veselá), chrámové hudby 18.
století (F.Malý) a skladatelských odkazů 20. století
(O.Pivoda). Sbírkové akvizice: skladatelská pozůsta-
lost Františka Gregora Emmerta, 2. část pozůstalosti
skladatele Viléma Petrželky, dokumenty z pozůsta-
losti muzikologa a hudebního nakladatele Bedřicha
Bělohlávka, písemnosti a korespondence z pozůsta-
losti muzikologa Jana Trojana. Probíhalo zpacování
pozůstalostí hudebních skladatelů Václava Obor-
ného, Viktora Merze a Františka Gregora Emmerta
(O.Pivoda) a sbírek moravské kantorské hudby
(F.Malý). Rok 70. výročí konce 2. světové války se
vztahuje k úmrtí zakladatele Oddělení a brněnské
univerzitní katedry muzikologie Prof. PhDr. Vladi-
míra Helferta. Výzkumu jeho dosud neznámých
osudů za druhé světové války se věnovala S.Šindlá-
řová, která na toto téma připravila výstavu v Památ-
níku Leoše Janáčka a spolu s Ústavem hudební vědy
FFMU uspořádala konferenci, kde referovali také
další zaměstnanci Oddělení dějin hudby. Pokračoval
grant GAČR, č.p. P409-12-0254 Korespondence
Leoše Janáčka, finální etapa edičního fondu ulože-
ného v ODH MZM a dalších institucích (řešitel: J. Za-
hrádka). Vedle plnění úkolů IP DKRVO se kurátoři
podílí na recenzní a publikační činnosti, zpracovávají
odborné posudky. Pracovníci ODH vycházeli vstříc
již tradičně velkému zájmu veřejnosti studium sbír-
kových fondů oddělení, studovna zaznamenala 161
badatelských návštěv českých i zahraničních badatelů
(Japonsko, Kanada, Německo, Rakousko, Slovensko,
Srbsko, Švýcarsko, USA), vyřízeno bylo množství žá-
dostí o koncertní provedení skladeb ze sbírek oddě-
lení a kopie pro účely publikační. Kurátoři zodpově-
děli stovky badatelských dotazů a žádostí o rešerše.
V roce 2015 byla zahájena příprava mimořádné udá-
losti, nominace janáčkovských fondů do registru
Paměť světa UNESCO pod názvem Archiv Leoše Ja-
náčka. V roce 2015 se zaměstnanci ODH věnovali
pod vedením kurátora sbírky hudebních nástrojů,
F.Malého, náročnému přemístění depozitáře hudeb-

ních nástrojů v rámci rekonstrukce Starého zámku
v Jevišovicích. F.Malý a S. Šindlářová zde rovněž při-
pravují novou expozici hudebních nástrojů.

Účast na konferencích
Hudebněvědná konference u příležitosti 70. výročí
úmrtí zakladatele brněnské muzikologie, konaná
v rámci Týdne humanitních věd na  FF MU „K od-
kazu Vladimíra Helferta“ , 18. 11.2015, Ústav hu-
dební vědy FF MU (organizace: S.Šindlářová)
Příspěvky: O. Pivoda: Vladimír Helfert, zakladatel
Hudebního archivu Moravského zemského muzea,
S. Šindlářová: XYZ – účast V.Helferta v protinacis-
tickém odboji, I.Veselá: Josef Alexander Helfert
(1820–1910): Předchůdce a vzor Vladimíra a Jaro-
slava Helfertových,  J.Zahrádka: Tajemství Janáč-
kovy klavírní sklady „Jarní píseň“
I.Veselá: Representing the Habsburg-Lorraine Dy-
nasty in Music, Visual Media and Architecture, c.
1618–1918  / Die Repräsentation der Habsburg-Lo-
thringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien
und Architektur, ca. 1618–1918. Mezinárodní kon-
ference pořádaná ÖSterreichische Akademie der
Wissenaschaften ve Vídni v červnu 2015. Název re-
ferátu: Venga quel Dì felice! Dynastisch-politische
Botschaften in musikalischen Huldigungswerken für
Karl VI. und Elisabeth Christine (1723) 

Výstavy a akce pro veřejnost
Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák. Výstava
k Roku české hudby 2014 o životních osudech
brněnského česko-židovského skladatele, 5. 12. 2014
– 1. 3. 2015, Sál Jana Jelínka, Dietrichsteinský palác
(O. Pivoda)
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Vladimír Helfert. 70. výročí tragického úmrtí za-
ladatele Oddělení dějin hudby moravského zem-
ského muzea 21.4. – 7.6. 2015 Památník Leoše Ja-
náčka (S.Šindlářová)
11.6.2016  Památník a zahrada Leoše Janáčka: Fes-
tival Leoš Janáček - Místo a člověk, ve spolupráci
s Ústavem zahradní a krajinářské architektury ZF
Mendelu v Brně (S. Šindlářová, J.Zahrádka)
Série výstav výtvarného umění v Památníku Leoše
Janáčka Petr Graham: Orfova zahrádka (26.2. –
1.4. 2015), Liboš Jaroš: Partitury (10.6. –
30.7.2015), Jolana Havelková-Lucie Vítková (24.9.-
8.11.2015) Miloš Šejn (19.11. – 3.1.2015) (J.Za-
hrádka)

Spolupráce s médii
spolupráce s Českou televizí Ostrava při natáčení
dokumentu o hobojistovi Vilému Veverkovi z cyklu
"Můj pokus o mistrovský opus" (O.Pivoda)

Publikační činnost mimo VO
Janáčková, Libuše: „I am happy that the sounds of
my opera will fly across native land.“ Leoš Janáček
and Ostrava. Ostrava: Janáček Philharmonic Os-
trava, 2015. s.108-119,12s. Sixty Years of the Janáček
Philharmonic Ostrava. Documentation on Its Past
and the Philharmonic Now in the Future. ISBN 978-
80-260-7753-4.

Transkripce pramenů moravské provenience pro
mezinárodní projekt Das Wiener Kärntnertortheater
in der Zeit von 1728–1748: Vom städtisch-bürgerli-
chen Schauspielhaus zum höfischen Opernbetrieb ve-
dený Dr. Andreou Sommer-Mathis z Österreichis-
che Akademie der Wissenschaften ve Vídni.
(I.Veselá)

Zahrádka, Jiří: En odödlig operas tillblivelse. In
Fallet Makropulos. Göteborg: Göteborgsoperan,
2015. s. 26-33, 8 s.

Zahrádka, Jiří:  Fotografie Leoše Janáčka ve sbírce
Janáčkova archivu Moravského zemského muzea.
Historická fotografie. Sborník pro prezentaci histo-
rické fotografie, Brno: Národní archiv v Praze
a Technické muzeum v Brně, 2015, roč. 14, č. 1,
s. 50-59. ISSN 1213-399X.

Zahrádka, Jiří: Leoš Janáček: Mládí (Jugend). Suite
für Blasinstrumente. Urtext. München: G. Henle
Verlag, 2015. 70 s. Studien-Edition. ISBN 979-0-
201-87093-9.

Zahrádka, Jiří: Předmluva. In Jarmil Burghauser.
Jan Hanuš. Leoš Janáček: Taras Bulba. Rapsodie pro

orchestr. Praha: Bärenreiter Praha, 2015. s. 3-7, 5
s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada
D, svazek 7. ISBN 979-0-260-10716-8.

Zahrádka, Jiří: Nigel SIMEONE a John TYR-
RELL. The last great "Czech" conductor. Reminis-
cences of a friend and colleague. In Charles Macker-
ras. Woodbridge: The Boydell Press, 2015.
s. 149-164, 25 s. ISBN 978-1-84383-966-8.

Pedagogická činnost
J. Zahrádka zajišťoval pravidelnou výuku na Ústavu
hudební vědy FF MU (semináře Život a dílo L.Ja-
náčka, Dějiny hudby 19. století, Kritika a kulturní
publicistika, Metodologie uměnovědných oborů,
Diplomový seminář)

I.Veselá: Výuka na brněnské konzervatoři, před-
měty: Dějiny hudby, Současná hudba, Historicko-
estetický seminář.

Přednáška pro univerzitu 3. věku v jarním seme-
stru 2015: Česká korunovace císaře Karla VI. (1723)
v zrcadle dobových hudebnědramatických děl. (I.Ve-
selá)
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Zpráva o plnění cílů IP DKRVO
za rok 2015

Moravské zemské muzeum, výzkumná organizace
MK000094862

Úvod 
Předložená zpráva o plnění cílů stanovených DKRVO
Moravské zemské muzeum (MK000094862) za rok
2015 je sumárním přehledem činnosti vycházejícím
z údajů vyžádaných koordinátory činnosti řešitel-
ského týmu výzkumné organizace na řešitelích díl-
čích úkolů vyplývajících z platné Vědecké koncepce
Moravského zemského muzea, v.o. na léta 2010–2015.

Vyžádáno bylo 1) Hodnocení stanovených cílů vě-
decké činnosti a jejich plnění v roce 2015 2) přehled
uplatněných a neuplatněných výsledků s návazností
na IP DKRVO, ale také bez této návaznosti (v sa-
mostatném soupisu), tzn. práce vědeckého charak-
teru otištěné v renomovaných odborných periodi-
kách (pokud možno zapsaných na seznamu
impaktovaných periodik či alespoň schváleném se-
znamu recenzovaných časopisů RVVI) či recenzova-
ných sbornících z vědeckých konferencí, dále recen-
zované monografie nebo alespoň kapitoly v nich,
kritické edice či úvodní studie k nim, studie v kata-
lozích i vlastní komentované katalogy k výstavám
(vždy tisky s vlastním ISSN či ISBN). Jedná se o práce
stránkované a termínované 10. prosincem 2015. 

Z publikační činnosti vedle sumářů v jednotlivých
položkách je v závěru zprávy jako Přílohy uvedeny
přehledy všech známých uplatněných prací za rok
2015, případně těch, které nesou vročení 2014, ne-
byly však hlášeny v roce minulém. Příloha má čtyři
části: 1. přehled uplatněných výsledků s návazností
na IP DKRVO k 10. 12. 2015; 2. přehled uplatně-
ných výsledků s návazností na IP DKRVO, které
budou uplatňovány v dodatku k 15. 1. 2016, 3. pře-
hled neuplatněných výsledků, vč. vysvětlení, proč
k plánovanému uplatnění nemohlo dojít a 4. pře-
hled uplatněných výsledků bez návaznosti na IP
DKRVO.

Průběh řešení a personální zabezpečení
Plnění cílů DKRVO Moravského zemského muzea
za rok 2015 se účastnilo celkem 55 dílčích řešitelů.
Prostředky DKRVO byly využity k zajištění řešení

jednotlivých dílčích cílů členů vědeckého týmu Mo-
ravského zemského muzea v intencích stanovených
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí insti-
tucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí do-
sažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2,
písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (MK-S 1009/2015
OVV z 30. 11. 2015). S podporou DKRVO probíhal
pokračující terénní, muzejní a archivní výzkum
(s navazujícími laboratorními analýzami, digitali-
zací studovaného materiálu, audio a video záznamů
z nepublikovaných výzkumů a studijních textů či
dalších nákladů prokazatelně spojitelných s výzku-
mem), který představoval základ a nezbytné výcho-
disko připravovaných výsledků. Jedním z hlavních
cílů DKRVO bylo vedle vlastního terénního vý-
zkumu navazující příprava, editování a publikování
závěrů výzkumů formou odborných knih a kapitol
v odborných knihách (kategorie B a C), článků ve
sbornících (kategorie D), článků v impaktovaných
časopisech, případně respektovaných zahraničních
databázích (kategorie Jimp, Jsc, Jerih), v recenzova-
ných zahraničních časopisech (kategorie Jneimp)
a v recenzovaných českých časopisech (kategorie
Jrec), respektive veškeré úkony a konání s touto čin-
ností spojené. Cíle stanovené Rozhodnutím v bodě
I., konstatujcí, že „bude probíhat pokračující terénní,
muzejní a archivní výzkum (s navazujícími labora-
torními analýzami, digitalizací studovaného materi-
álu, audio a video záznamů z nepublikovaných vý-
zkumů a studijních textů či dalších nákladů
prokazatelně spojitelných s výzkumem), jenž bude zá-
kladem a nezbytným východiskem připravovaných
publikačních výstupů“, byly naplňovány průběžně,
což lze doložit celou řadou laboratorních analýz
(často díky nabídce uvolněných kapacit realizova-
ných v renomovaných laboratořích v zahraničí – na-
příklad v Oxfordu či Athens v Georgii, USA), digi-
talizací studovaného materiálu či dalších nákladů
prokazatelně spojitelných s terénním výzkumem,
uložením a zpracováním získaného materiálu. Veš-
keré výsledky dosažené v roce 2015 korespondují
s cíly platné Vědecké koncepce Moravského zemského
muzea, v.o. na léta 2010–2015. Obecně považujeme
dosažené výsledky jako celek za uspokojivé a vě-
decky přínosné. 

Čerpání uznaných nákladů
Náklady na aktuálně doložitelné výstupy a s jejich
vznikem spojené náklady (vynaložené aktuálně
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do 10. prosince 2015) byly čerpány plně v souladu
s podmínkami Rozhodnutí Ministerstva kultury
o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě
zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustano-
vení § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.
(MK-S 1009/2015 OVV z 30. 11. 2015) a jejich vy-
užití bylo maximálně efektivní. Vedle využití na
nákup materiálu (odborná literatura, kancelářské
potřeby, papír, tonery apod.), cestovné, obnovu či
pořízení DHMM (především elektroniky umožňu-
jící odbornou práci – stolní počítače, notebooky, tis-
kárny, fotoaparáty apod.), opravy a udržování ve-
děckých kapacit, osobní i doplňkové náklady
(veškeré účetní doklady za měsíce leden – listopad
2014 byly již předány 4. 12. 2015 na podatelnu MK
ČR), došlo také k realizaci tří investičních akcí: ná-
kupům poloautomatické popisovací linky Markem-
Imaje, totální stanice TOPCON KS-1 a snášecího
automatu DUPLO DC 10/60 PRO.

Komentář k publikacím uvedeným v Rozhodnutí
Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj vý-
zkumné organizace na základě zhodnocení jí dosa-
žených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2,
písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (MK-S 1009/2015
OVV z 30. 11. 2015):

Soupis neuplatněných recenzovaných publikací
převedených z roku 2014:

Recenzovaná periodika 
Převod z cílů roku 2014, plánována příprava, edi-

tace a tisk 2015:
Folia Mendeliana 50 / 2 – splněno

Recenzované monografie
Převod z cílů roku 2014, plánovaný tisk 2015:
Mitáček, J. a kolektiv: Středověká Morava –

splněno, bude předáno k 15. 1. 2016
– splněno, bude předáno k 15. 1. 2016

Fišer, Z. (ed.): František Skopalík. Život a dílo v do-
kumentech II. – splněno, bude předáno k 15. 1. 2016

Vašek, F. – Černý, V. – Břečka, J.: Kounicovy stu-
dentské koleje v Brně – Golgota Moravy – splněno

Reissner, M.: Ilustrace v dětské knize – splněno,
bude předáno k 15. 1. 2016

Čižmářová, J. (ed) a kol.: Moravské křižovatky.
Střední Podunají mezi pravěkem a historií – splněno

Výsledky typu B připravované na rok 2015
v rámci činnosti VO, avšak tištěné jinými subjekty.
Převod z cílů roku 2014, plánována příprava, editace
a tisk 2015:

Večerková, E.: Církevní rok a lidové obyčeje –
splněno, bude předáno k 15. 1. 2016

Soupis recenzovaných publikací připravova-
ných, editovaných či tištěných v roce 2015 s pod-
porou VO (vč. časopisů) 

Recenzovaná periodika 
Cíle roku 2015 (plánovaná příprava, editace, tisk):
Acta Musei Moraviae – sci. soc. 100 / 1, 2 –

splněno, č. 2 bude předáno k 15. 1. 2016
Acta Musei Moraviae – sci. biol. 99 / 2, 100 / 1, 2

– splněno
Acta Musei Moraviae – sci. geol. 100 / 1, 2 –

splněno, č. 2 bude předáno k 15. 1. 2016
Folia ethnographica 49 / 1, 2 – splněno, obě čísla

budou předána k 15. 1. 2016
Folia numismatica 29 / 1, 2 – splněno, obě čísla

budou předána k 15. 1. 2016
Folia Mendeliana 51 / 1, 2 – splněno, obě čísla

budou předána k 15. 1. 2016
Anthropologie 52 / 3, 53 / 1–3 – splněno

Recenzované monografie
Cíle roku 2015/2016 (plánována příprava, editace,

tisk):
Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – malí velcí

Shakespearové + DVD (jako součást publikace) –
plánováné uplatnění v roce 2016

Břečka, J.: Konec vlády hákového kříže – osvobo-
zení Moravy 1945 – splněno

Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě.
Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Pro-
stějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín – plánováné
uplatnění v roce 2016

Oliva, M.: Paleolitické umění Moravy – splněno,
bude předáno k 15. 1. 2016

Oliva, M. – Kostrhun, P.: Jeskyně Býčí skála z po-
hledu archeologů, jeskyňářů a kartografů – splněno,
bude předáno k 15. 1. 2016

Jeřábková, E. – Reissner, M. – Sahánek, Stanislav:
Moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenba-
chu a Zdislavice (anglicky) – splněno, bude pře-
dáno k 15. 1. 2016

Galuška, L. – Mitáček, J. – Bortel, R.: Uherské
Hradiště – Sady: 500 let nejranějšího křesťanství ve
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střední Evropě – plánováné uplatnění v roce
2016/2017

Další výsledky typu B připravované na rok 2015
v rámci činnosti VO, avšak tištěné jinými subjekty. 

Břečka, J.: Moravské Slovácko a československé vý-
sadkové operace ze Západu v letech 2. světové války
– splněno

Malý, F. (ed.): Třebíčská Opera de Passione. Kri-
tické edice – bude uplatněno za rok 2015, předpo-
kládáme předání k 15. 1. 2016

Malý, F. (ed.): Neznámé písně Felixe Kadlinského.
Kritická edice – bude uplatněno za rok 2016

Hájek, Z. – Nerudová, Z. – Čižmářová, J. –
Salaš, M.: Tetčice. Archeologické doklady lidských ak-
tivit na katastru obce a blízkého okolí – splněno,
bude předáno k 15. 1. 2016

Přehled dílčích cílů výzkumných a vývojových
pracovníků Moravského zemského muzea podí-
lejících se v rámci DKRVO na řešení úkolů dlou-
hodobého koncepčního rozvoje Moravského zem-
ského muzea, v.o. v roce 2015:

Prostředky DKRVO budou použity k zajištění
řešení jednotlivých dílčích úkolů členů vědeckého
týmu Moravského zemského muzea v intencích
stanovených cílů výzkumu (viz níže jednotlivé sta-
novené cíle a výsledky dílčích projektů). S podpo-
rou DKRVO bude probíhat pokračující terénní,
muzejní a archivní výzkum (s navazujícími labo-
ratorními analýzami, digitalizací studovaného ma-
teriálu, audio a video záznamů z nepublikovaných
výzkumů a studijních textů či dalších nákladů pro-
kazatelně spojitelných s výzkumem), jenž bude zá-
kladem a nezbytným východiskem připravovaných
publikačních výstupů. Jedním z hlavních cílů
DKRVO je vedle vlastního terénního výzkumu na-
vazující příprava, editování a publikování hodno-
cených druhů výsledků: odborných knih (katego-
rie B), kapitol v odborných knihách (kategorie C),
článků ve sbornících (kategorie D), článků v im-
paktovaných periodikách (kategorie Jimp), v od-
borných periodikách zařazených v databázích
ERIH či SCOPUS (kategorie Jneimp, Jsc) a v od-
borných recenzovaných periodikách (kategorie
Jrec), respektive veškeré úkony a konání s touto
činností spojené.

Cíle dílčích řešitelů:

1.
Botanika
– garant: RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
(EF – botanika)

Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
hub rozkládajících odpad v Korejské republice ve
spolupráci s Korejským lesnickým výzkumným ús-
tavem v Soulu [Phylogenetic taxonomy of litter de-
composing fungi in the Republic of Korea; 2015 –
2017]. Terénní výzkum, zpracovávání sběrů
a příprava publikací.

Výsledky: 3 x Jimp – článek v impaktovaném ča-
sopise, předpokládané uplatnění 2015/2016.

V rámci prvního roku projektu byla v roce 2015
uskutečněna úspěšná sběrná cesta do Korejské re-
publiky. Materiál je nyní zpracováván jak anato-
micko-morfologickými (V. Antonín, MZM), tak
i fylogenetickými metodami (R. Ryoo, Korejská re-
publika). Cíl byl splněn, jeden článek Jimp byl
uplatněn v roce 2015, druhý rukopis je po recenzích
a třetí submitován do redakce (oba budou uplat-
něny v roce 2016).

Cíl 2: Práce na taxonomicko-fylogenetickém pro-
jektu Evropských druhů rodu tmavobělka (Melano-
leuca). Projekt probíhá ve spolupráci s doc. dr. M.
Tomšovským (Mendelova univerzita, Brno)
a Mgr. O. Ďuriškou (PřF Univerzity Komenského,
Bratislava). Zpracování sběrů z roku 2014, sekve-
nace vybraných vzorků, terénní sběr materiálu za-
měřený zejména na specifická stanoviště a geogra-
fické oblasti; zpracovávání druhů ze sekce
Urticocystis.

Výsledky:2 x Jimp – článek v impaktovaném ča-
sopise, předpokládané uplatnění 2015/2016.

Byly zpracovány (jak anatomicko-morfologicky,
tak i fylogeneticky) nové sběry včetně zbývajících ty-
pových položek, proběhl terénní sběr materiálu za-
měřený zejména na specifická stanoviště a geogra-
fické oblasti a pokračovalo zpracovávání druhů ze
sekce Urticocystis. Cíl byl splněn, v roce 2015 bude
uplatněn článek 1 x Jimp.

Cíl 3: Drobnější taxonomické a taxonomicko-fy-
logenetické projekty vybraných druhů a skupin
druhů. Terénní výzkum, zpracování problematiky
a příprava publikací.

Výsledky: 3x Jimp a 1x Jrec – článek v impakto-
vaném časopise a článek v recenzovaném odborném
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periodiku, předpokládané uplatnění v letech
2015/2016 (v závislosti na úspěšné submitaci článků).

Byl zpracováván rod Rhizomarasmius ve vztahu
k rodům Cibaomyces a Cyptotrama v Evropě, byl
popsán nový druh rodu Crinipellis z Itálie, nový
druh rodu Marasmius z Číny, nový druh rodu
Gymnopus z Turecka a nový druh rodu Marasmi-
ellus z Indie. Cíl byl splněn. 

2.
Entomologie
– garant: RNDr. Petr Baňař, Ph.D.
(EG – zoologie)

Cíl 1: Taxonomie ploštic z infrařádu Enicocepha-
lomorpha (Heteroptera). Dlouhodobě zkoumané
téma, výsledky průběžně publikovány. Příprava po-
pisu nových rodů čeledi Aenictopecheidae z Mada-
gaskaru a Orientální oblasti. Dále bude probíhat
studium některých dalších čeledí ploštic (Reduvii-
dae, Plokiophilidae) z Madagaskaru. Zpracování
o další skupiny brouků (Staphylinidae, Carabidae),
křísů (Auchenorrhyncha) a dvoukřídlého hmyzu
(Diptera). Pokračuje spolupráce s universitou v An-
tananarivu, Madagaskar. 

Výsledky: 
2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, popis

nového rodu čeledi Aenictopecheidae z Madagas-
karu, nový druh rodu Plokiophiloides z Madagas-
karu, předpokládané uplatnění: 1. článek v roce
2015, 2. článek 2015/2016.

Cíl splněn. Jeden výsledek 1 x Jimp s popisem
dvou nových druhů rodu Proboscidopirates z Ma-
dagaskaru (Baňař et. al 2015) byl uplatněn v lednu
2015 v časopise Zootaxa. Před tiskem je popis no-
vého rodu čeledi Plokiophilidae (Neoplokioides)
z Madagaskaru (nový rod vyjmutý z rodu Ploki-
ophiloides, kde byl původně zařazen). Vyjde
v prvním pololetí roku 2016 v Entomologica Ame-
ricana. Původně plánováno na letošní rok, z tech-
nických důvodů přeloženo (viz přiložený omluvný
dopis redakce Entomologica Americana).

Cíl 2: Taxonomie čeledi Aradidae v celosvětovém
měřítku. 

Výsledky: 
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, nové

taxony afrických Aradidae, bude uplatněno v roce
2015/2016.

Cíl plněn. Výsledek 1 x Jimp věnovaný novým
taxonům afrických Aradidae bude uplatněn

podle plánu 2015/2016. Bude tištěn v prvním po-
loletí roku 2016 v časopise Entomologica Ame-
ricana. Původně plánováno na konec roku 2015,
z technických důvodů přeloženo (viz přiložený
omluvný dopis redakce Entomologica Ameri-
cana).

3.
Etnologie
– garantka: PhDr. Helena Beránková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl: Zpracování fondu Otakara Šrůtka a nezná-
mých (nebo dosud neznámých) fotografů – kompa-
race se sbírkami v Praze, v Rožnově a v dalších re-
gionálních muzeích a Robert Smetana – fotografie
z terénního výzkumu 1930–1940.

Výsledky:
1 x Jrec – studie v odborném recenzovaném pe-

riodiku, bude uplatněno v roce 2015, 
1 x J – nálezová zpráva Fotografie lidového domu

z Čech z přelomu 19. a 20. století – negativy, bude
uplatněno v roce 2016,

2 x E – výstava Vesnice – fotografie studentů
FAMU; Josef Braun – fotografie z let 1901 – 1910,
NM Bělehrad, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl splněn. Při plnění cíle zpracování fondu Ota-
kara Šrůtka a neznámých (nebo dosud neznámých)
fotografů byla provedena komparace se sbírkami
v Praze, v Rožnově a v dalších regionálních pamě-
ťových institucích, byly zpracovány další fotografie
ze starého sbírkového fondu Moravského zemského
muzea a částečně realizovány komparační studijní
cesty (do výše přidělených finančních prostředků
IP DKRVO). U cíle Robert Smetana – fotografie
z terénního výzkumu 1930–1940 (výzkum v terénu)
bylo realizováno studium literatury, dohledání,
zpracování dalších fotografií a jejich digitalizace.
V roce 2015 je uplatňován jeden výsledek 1 x Jrec,
který bude předán v dodávce k 15. 1. 2016. Usku-
tečnila se rovněž výstava Vesnice.

4.
Dějiny divadla
– garant: PhDr. Jaroslav Blecha
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn
českého loutkového divadla – tzv. rodinné a spol-
kové loutkové divadlo, kočovné loutkové divadlo.
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Výsledky:
1 x B – odborná kniha + 1 x A – DVD, Rodinná

loutková divadélka – malí velcí Shakespearové, bude
uplatněno v roce 2016; DVD jako součást publi-
kace,

1 x C – kapitola v odborné knize, cizojazyčná pub-
likace o Papiertheater, Juvenile Drama, Toy Theatre,
Modeltheatre, Théâtre de papier, Petits Théâtres, El
Teatro de los Niños, Dukketeatret atp., věnovaná his-
torii českého tzv. rodinného loutkového divadla,
jeho funkce, estetické principy atd. publikovaná pod
názvem Paper Theatre (From the Origins to Present
Day), bude uplatněno v roce 2016,

3 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, 1. marionetářská rodina Nových, koncent-
race na analýzu jejich loutek, zejména doložených
ve sbírce MZM, bude uplatněno v roce 2016, 2. ana-
lýza materiálu z pozůstalosti Jindřicha Veselého,
bude uplatněno v roce 2016, 3. téma Význační čeští
marionetáři Flachsové a jejich enigmatické loutky
v odborném periodiku Theatralia/Yorick (marione-
tářská rodina Flachsů, koncentrace na analýzu Fla-
chsových loutek, zejména doložených ve sbírce
MZM), bude uplatněno v roce 2015,

1 x D – studie v cizím tematickém sborníku, o po-
litickém zákulisí konce českých „ambulantních“ ma-
rionetářů doloženým na příkladu brněnského lout-
káře Václava Kopeckého, bude uplatněno v roce
2015/2016,

2 x E – výstava, 1. Loutky ze zemí orientu Loutky
charakteristických forem asijského loutkového di-
vadla – stínové, trojrozměrné (wayang, marionety)
aj. z obsáhlé sbírky Helgy Brehme, loutkářky a ředi-
telky Theater am Faden ze Stuttgartu; 2. výstava
Loutkářské rodiny Flachsů (ze sbírky MZM a Regio-
nálního muzea Mikulov), bude uplatněno v roce
2015.

Cíl plněn. Pokračováno v systematickém prů-
zkumu, dokumentaci a hodnocení přeměn českého
loutkového divadla, především v oblasti kočovného
marionetového divadla a tzv. rodinného loutko-
vého divadla, a to v kontextu s evropským, respek-
tive světovým loutkářstvím. Navíc byl podniknut
výzkum a dokumentace autentických předmětů
z loutkového divadla některých mimoevropských
kultur v obsáhlé sbírce Theater am Faden Helgy
Brehme ze Stuttgartu. Nadále se výzkum věnoval
souvislému zpracování sbírky dokumentů kočov-
ného marionetového divadla a tzv. rodinného lout-
kového divadla Moravského zemského muzea (de-

terminace, evidence, projekty konzervace a restau-
rování). Probíhala mezinárodní spolupráce
(MZM, slovenské středisko UNIMA, SĹUK, NÚLK,
NIPOS, MKČR) na nominaci fenoménu tradičního
loutkářství do Reprezentativního seznamu nema-
teriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO
(řešitel byl autorem odborných textů a scénáře no-
minačního filmu). Odborná spolupráce – determi-
nace materiálu ve sbírce MLK a NM, konzultace
nákupu sbírkových předmětů (MLK, NM), ex-
pertní posudky a poradenství. Přednáška Matěj
a Václav Kopečtí – dva symboly českého loutkář-
ství, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, 2. 7.
2015, v rámci festivalu Loutkářská Chrudim. Spo-
lupráce s UNIMA European Commission – reali-
zace nového EC („Directory of the Masters in Pup-
petry“). Kongres UNIMA se uskuteční až v roce
2016, společné jednání komise však nebylo v roce
2015 svoláno. Za rok 2015 uplatněny výsledky 1 x
Jrec a 2 x E, mimo IP DKRVO navíc uplatňován
výsledek 1 x B.

5.
Historie
– garant: PhDr. Jan Břečka
(AB – dějiny)

Cíl 1: Zpracování historie Kounicových kolejí,
v letech 1940–1945 policejní věznice řídící úřa-
dovny gestapa v Brně.

Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, pod názvem Místa zkro-

pená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech
nacistické okupace 1940–1945 (spoluautoři František
Vašek a Vladimír Černý), bude uplatněno v roce
2015.

Cíl byl splněn. Recenzovaná kniha Před sedmde-
sáti lety skončila válka…Průběh osvobozovacích
bojů na brněnském směru v dubnu-květnu 1945
vyšla v rozsahu 75 stran v dubnu 2015. Uplatňován
je tedy výsledek 1 x B.

Cíl 2: Publikace bude popisovat poslední válečný
rok 1945, od něhož v roce 2015 uplyne 70 let. Texty
a fotografie budou mapovat osvobození Moravy
a Slezska jednotkami Rudé armády a jejích rumun-
ských spojenců, dále Květnové povstání českého
lidu na moravském území a poslední zločiny nacis-
tických represivních složek na civilním obyvatel-
stvu, medailony tří generálů (dvou sovětských a jed-
noho německého), kteří na Moravě zahynuli na
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samém konci války a životopisy velitelů 2. A 4. ukra-
jinského frontu – osvoboditelů Brna a Ostravy. Pub-
likace se v závěru nevyhýbá ani negativním aspek-
tům osvobození a připomíná odsun německého
obyvatelstva z Brna.

Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, pod názvem Konec vlády

hákového kříže – osvobození Moravy 1945, bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl byl splněn. Recenzovaná kniha Vašek, Fran-
tišek – Černý Vladimír – Břečka Jan: Místa zkro-
pená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně
v letech nacistické okupace 1940–1945 v rozsahu
616 stran vyšla v červnu 2015. Uplatňován je tedy
výsledek 1 x B.

Cíl 3: Publikace představí příslušníky čs. zahra-
niční armády ve Velké Británii, kteří se za 2. světové
války přihlásili k plnění úkolů ve speciálních výsad-
kových operacích na území okupovaného Českoslo-
venska a pocházeli z oblasti tzv. Moravského Slo-
vácka. Vydá Obecní úřad Ratíškovice v létě roku
2015.

Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, pod názvem Moravské Slo-

vácko a československé výsadkové operace ze Západu
v letech 2. světové války, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl byl splněn. Recenzovaná kniha Moravské
Slovácko a československé výsadkové operace ze
Západu v letech 2. světové války vyšla v rozsahu
93 stran na podzim 2015. Uplatňován je tedy vý-
sledek 1 x B.

6.
Mineralogie
– garant: Mgr. Jiří Toman
(DB-mineralogie a geologie)

Cíl 1: Výzkum vybraných mineralogických lokalit
se zaměřením na zeolity. V rámci projektu bude rea-
lizována terénní revize vybraných lokalit se zamě-
řením na mineralogii zeolitů. V roce 2015 bude
zpracována zeolitová mineralizace vázaná na ultra-
bazické horniny jihozápadní Moravy.

Výsledky:
1 x Jsc nebo Jrec – článek v odborném periodiku

zařazeném v databázi SCOPUS nebo článek v recen-
zovaném odborném periodiku, bude uplatněno v roce
2016/2017 v závislosti na úspěšné submitaci textu. 

Cíl plněn. V roce 2015 byla rozpracována zeoli-
tová mineralizace vázaná na ultrabazické horniny

jihozápadní Moravy (Mohelno). Plánovaný výsle-
dek  1x Jsc bude podle plánu uplatněn v roce 2016.

Cíl 2: Revize mladoterciérních sedimentů s vlta-
víny. Bude provedeno revizní terénní studium málo
známých klastických sedimentů s vltavíny v oblasti
jihozápadní Moravy a zpracován jejich vztah k se-
dimentaci moravského neogénu.

Výsledky:
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi, bude uplatněno v roce 2016/2017 v zá-
vislosti na úspěšné submitaci textu.

Cíl plněn. V roce 2015 proběhly terénní práce na
revizích sedimentů s vltavíny. Plánovaný výsledek
1x Jsc bude podle plánu uplatněn v roce 2016.

7.
Zoologie
– garant: Mgr. Martin Černý
(EG – zoologie)

Cíl 1: Výzkum ekologie koroptve polní (Perdix
perdix). V návaznosti na předchozí projekty usku-
tečněné na různých územích ČR je cílem zhodnotit
stav a životaschopnost populace koroptví v okolí
města Brna a následně získaná data sloučit a porov-
nat s výsledky z jiných částí republiky. V předešlém
roce již na studované lokalitě proběhl terénní pokus,
jehož data budou v rámci projektu rovněž publiko-
vána. Výzkum bude probíhat formou terénního po-
zorování, fotodokumentace a sběru biologického
materiálu, případně prostřednictvím odchytů.

Výsledky:
1x Jimp a 1x Jrec – článek v impaktovaném časo-

pise a článek v recenzovaném odborném periodiku,
bude uplatněno v letech 2015/2016.

Cíl je průběžně plněn. Ukončení se předpokládá
v roce 2016. Výsledky 1 x Jimp a 1 x Jrec jsou plá-
novány na rok 2016.

Cíl 2: Ornitologický průzkum parku Lužánky
(Brno). Porovnání změn v diverzitě ptačích spole-
čenstev na území parku Lužánky s již dříve sebra-
nými daty dostupnými na Zoologickém oddělení
MZM. Studijní lokalita prodělala za posledních dva-
cet let významné změny z hlediska zastoupení ve-
getace hojně využívané ptactvem. Cílem by pak bylo
porovnat, jak tyto změny a celkový vývoj centra
města ovlivňuje ptačí společenstva. Na studovaném
území proběhne komplexní sledování druhů a jejich
počtu. Následně budou sebraná data staticky vyhod-
nocena s již dříve zjištěným stavem.
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Výsledky:
1x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl je průběžně plněn. Ukončení se předpokládá

v roce 2016. Výsledek 1 x Jrec je plánován na rok 2016.
Cíl 3: Mapování ptáků města Brna. Spolupráce na

mapování ptáků města Brna probíhala již v předcho-
zích letech za účelem vytvoření publikace o výskytu
jednotlivých druhů na území Brna. V následujících
letech budou domapovány zbylé části území. Mapo-
vání probíhá metodou síťového monitoringu a me-
todou bodového sčítání, kdy je vyhodnocováno
nejen zastoupení druhů, ale i počty jedinců. Pro
účely publikace je pořizována i fotografická doku-
mentace ptáků a jejich biotopů.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, bude uplatněno v letech

2016/2017.
Cíl je průběžně plněn. Ukončení se předpokládá

2016/2017. Výsledek 1 x B je plánován 2016/2017.

8.
Archeologie
– garantka: PhDr. Jana Čižmářová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracovávání starých fondů a vypracování
katalogu materiálu z moravských keltských pohře-
bišť (okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Prostě-
jov, Přerov, Opava, Uherské Hradiště, Zlín).

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Mo-

ravě. Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava,
Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín – komen-
tovaný katalog nálezů z keltských pohřebišť na
území uvedených okresů s obrazovou dokumentací
a přílohami, bude uplatněno 2015/2016,

1 x B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Mo-
ravě. Okresy Břeclav, Třebíč, Třebíč, Znojmo – příprava
komentovaného katalogu nálezů z keltských pohřebišť
na území uvedených okresů, bude uplatněno 2016,

1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, studie o laténských švartnových náramcích,
bude uplatněno 2015/2016.

Cíl je průběžně plněn. Rukopis jednoho výsledku 1
x B je před dokončením, druhý výsledek 1 x B je roz-
pracován. Výsledek 1 x Jrec bude uplatněn v roce 2015.

Cíl 2: Zpracování a příprava do tisku katalogu
spon z lokalit Němčice nad Hanou a oppidum Staré

Hradisko, doplněného rozborem spon a srovnáním
obou lokalit (dokumentace, sestavení tabulek).

Výsledek:
1 x C – kapitola v odborné knize, spoluautoři Miloš

Čižmář a Jiří Meduna, název Spony z keltského mocen-
ského centra v Němčicích nad Hanou a z keltského op-
pida Staré Hradisko, bude uplatněno v roce 2016/2017. 

Cíl je průběžně plněn. Výsledek 1 x C bude uplat-
něn dle plánu 2016/2017.

Uplatňovány jsou rovněž výsledky 3 x C, navá-
zané na výsledek 1 x B (Moravské křižovatky.
Střední Podunají mezi pravěkem a historií), který
byl v rozhodnutí převáděn z roku 2014. Mimo IP
DKRVO jsou pak uplatňovány další výsledky 3 x C.

9.
Dějiny literatury
– garant: PhDr. Zdeněk Drahoš
(AB – dějiny)

Cíl: Vyhodnocení archivních fondů k literárnímu
dění na Moravě.

Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném perio-

diku, téma Literatura Brněnska šedesátých let 20. století,
věnující se dílu a osudům nejvýznačnějších brněn-
ských literárních autorů, bude uplatněno v roce 2015,

1 x E – výstava, téma Středověké faksimile, bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Probíhá vyhodnocování archivních
fondů k literárnímu dění na Moravě. Výsledek 1 x
Jrec (téma: Literatura Brněnska šedesátých let 20.
století), věnující se dílu a osudům nejvýznačnějších
brněnských literárních autorů, bude uplatněn
v roce 2015 (bude předán v termínu 15. 1. 2016).
Článek o rozsahu 12 normostran (s využitím výše
uvedených archivních fondů) byl vypracován
a odevzdán redakci časopisu Acta Musei Mora-
viae, Sci. Soc. Uplatněn byl v roce 2015 také výsle-
dek 1 x E, výstava Středověké faksimile. Výstava
se uskutečnila s doprovodným tiskem. 

10.
Etnologie
– garantka: PhDr. Hana Dvořáková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování informací ze stipendijního po-
bytu ve Freiburgu ve vztahu k poutní industrii
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(vosk, tragant) a stravě. Komparace se sbírkami
v Praze, západních Čechách a Králíkách.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, tematika poutní industrie:

vosk, tragant, bude uplatněno v roce 2016,
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, článek na téma Neznámý pramen ke studiu
betlémářství na jižní Moravě, bude uplatněno v roce
2015/2016. 

Cíl průběžně plněn. V roce 2015 vypracován člá-
nek 1 x Jrec (předán redakci časopisu Jižní Mo-
rava), uplatněn však bude teprve v roce 2016 (viz
přiložená zpráva redaktora časopisu).

Cíl 2: Zpracování fondu lidové religiozity a fondu
ÚLUV ve vztahu k současnému designu.

Výsledky:
1 x D – článek ve sborníku, sborník Muzeum

a změna IV. (vydavatel NM Praha), bude uplatněno
v roce 2015,

2 x Jrec - článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, 1. téma pověrčivosti ve vztahu ke II. svě-
tové válce (mariánská zjevení), bude uplatněno
v roce 2015; 2. téma Struktura muzejních národopis-
ných pracovišť v ČR, bude uplatněno v roce
2015/2016,

1 x C – kapitola v knize Patroni vinařů – monogra-
fie obce Velké Pavlovice, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl splněn částečně. V roce 2015 jsou uplatňo-
vány výsledky 1 x Jrec (bude předán 15. 1. 2016)
a 1 x D. další výsledky 1 x Jrec a 1 x C jsou pláno-
vány k uplatnění na rok 2016. Naneštěstí výsledek
1 x D byl otištěn v nerecenzovaném sborníku a bez
odkazu na IP DKRVO.

Mimo DRKVO jsou dále uplatňovány výsledky 1
x E (Dvořáková, Hana – Petříčková, Kristýna: Bu-
doucnost tradice, Brno, Palác šlechtičen, 24. 6. –
31. 12. 2015, tradiční kultura jako inspirační zdroj
současného designu), 2x Jrec a 2 x C. 

11.
Historie
– garant: PhDr. Zdeněk Fišer
(AB – dějiny)

Cíl 1: Zpracování a vyhodnocení části dokumentů
a korespondence vztahujících se k osobnosti rolníka
Františka Skopalíka (včetně založení Hospodářské
školy v Přerově, dále jeho řeči proslovené na zem-
ském a říšském sněmu, varia ze života a osobnost

Františka Skopalíka v paměti následných generací),
známé osobnosti selského stavu na Moravě v 19.
století, hospodářského a politického činitele.

Výsledky:
2 x B – odborná kniha, 1. edice František Skopalík.

Život a dílo v dokumentech II. Obsahovat bude ka-
pitoly 1. Hospodář svého kraje, 2. Politik, 3. Ukázky
z díla, 4. Varia, 5. V paměti následovníků, bude
uplatněno v roce 2015; 2. edice František Skopalík.
Život a dílo v dokumentech III. Korespondence, bude
uplatněno v roce 2016.

Cíl splněn. Vydána recenzovaná edice materiálu
František Skopalík. Život a dílo v dokumentech
II. Průběžně je již připravován a zpracováván sva-
zek III., který dle plánu bude realizován v roce
2016. Za rok 2015 je tedy uplatňován výsledek 1 x
B.

Cíl 2: Dějiny Moravy a moravsko-slovenské
vztahy v druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Výsledky:
3 x Jrec, článek v odborném recenzovaném perio-

diku, 1. studie Rolnický akciový cukrovar v Hulíně
(spolu s V. Úlehlou); 2. studie Slovenský evangelický
kněz Ľudovít Čulík a jeho působení na gymnáziu
v Přerově v letech 1874–1881, 3. studie o Slovenských
národních listech (vycházely 1901–1903 v Olo-
mouci) a okruhu moravských "slovákofilů" kolem
nich, články budou uplatněny v roce 2016.

5 x C – kapitola v knize, hesla pro Biografický
slovník českých zemí, sv. 18, bude uplatněno v roce
2015/2016.

Cíl je plněn. Články Rolnický akciový cukrovar
v Hulíně a Slovenský evangelický kněz Ľudovít
Čulík a jeho působení na gymnáziu v Přerově v le-
tech 1874-1881, určené pro Vlastivědný věstník
moravský, byly redakcí přesunuty na rok 2016 (viz
vyjádření redakce). Studie o Slovenských národ-
ních listech se realizuje, dle plánu bude uplatněna
v roce 2016. Hesla pro Biografický slovník budou
uplatněna v dalších svazcích (sv. 19–20) v roce
2016/2017.

12.
Archeologie
– garant: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)

Cíl 1: Výzkum litých bronzů avarského období na
Moravě a počátků klenotnictví (zlatnictví) na Velké
Moravě.
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Výsledky:
1 x D – článek ve sborníku, článek na téma

K problematice zlata na Velké Moravě v recenzova-
ném sborníku Bojná. Nové výsledky výskumu včas-
nostredovekých hradísk, bude uplatněno v roce 2015,

1 x Jrec - článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, článek na téma Sokolník ze Starého Města –
Moravany 9. století nepochopená cizí tematika anebo
domácí „fotografie“ své doby v recenzovaném perio-
diku Byzantinoslovaca 5/ 2014, bude uplatněno
v roce 2015.

V případě srovnání s publikačními cíly na rok
2015 je zřejmé, že prozatím nedošlo k jejich úpl-
nému naplnění. Příčina je výhradně vnější a sou-
visí s vydavateli knih i časopisů, v nichž příspěvky
měly být prezentovány (viz přiložená potvrzení).
Jiné neplánované cíle jsou naopak ve stadiu zpra-
cování vydavatelem. Výsledek 1 x D (Galuška, L.:
K otázce zlata na Velké Moravě. In: Bojná II. Nové
výsledky výskumu včasnostredovekých hradísk
(Archaeologica Slovana Monographiae Communi-
cationes Instituti Archaeologici Nitriensis Scientia-
rum Slovacae, Nitra 2015, ISBN 978-80-89315-60-
4) bude s vročením 2015 podle písemného
vyjádření vydavatele tištěn v úvodu roku 2016. Za
rok 2015 byl uplatněn plánovaný výsledek 1 x Jrec.
Na základě kontroly fyzicky dodaného výsledku
bylo zjištěno, že toto slovenské periodikum má však
pouze ISBN, bude tedy nutné tento výsledek pře-
kvalifikovat na 1 x D.

Cíl 2: Zpracovávání a vyhodnocování archeolo-
gických nálezů z oblasti Uherskohradišťska souvi-
sejících s počátky křesťanství na Moravě, tj. z doby
Velké Moravy a doby mladohradištní. 

Výsledky: 
1 x B – odborná kniha (společně s Jiřím Mitáč-

kem a Romanem Bortelem), Uherské Hradiště –
Sady: 500 let nejranějšího křesťanství ve střední Ev-
ropě, publikace věnovaná význačnému velkomorav-
skému a raně středověkému pohřebišti v rámci křes-
ťanského centra v Uh. Hradišti-Sadech, sídle
moravského arcibiskupa sv. Metoděje (bude uplat-
něno v roce 2016),

2 x C – kapitola v odborné knize: 1. (společně
s P. Kouřilem) téma Velká Morava – christianizace
a Benediktini, v knize Benediktini a střed Evropy / Křes-
ťanství – kultura – společnost 800–1300, bude uplat-
něno v roce 2015; 2. téma Archeologické doklady po-
hanství u Slovanů, v knize Bohové dávných Slovanů,
nakladatelství Vyšehrad, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl průběžně plněn. Výsledek 1 x B (Galuška, L.
– Mitáček, J. – Bortel, J.: Uherské Hradiště-Sady:
500 let nejranějšího křesťanství ve střední Ev-
ropě). Prováděny výzkumy mtDNA a Y haplotypů
na kosterním materiálu mladohradištního pohře-
biště v Sadech u Uherského Hradiště a na recent-
ním obyvatelstvu v regionu. Z důvodu zpracování
těchto výzkumů bude výsledek uplatněn teprve v le-
tech 2016/2017. První výsledek 1 x C (Galuška, L.
– Kouřil, P.: Velká Morava – christianizace a be-
nediktini. In: Benediktini a střed Evropy, Křesťan-
ství – kultura – společnost 800-1300. Nakladatel-
ství Lidové noviny) bude v roce 2015 nesplněn.
Aktuálně nám vydavatel písemně sdělil přesunutí
uplatnění výsledku na rok 2016. Tato skutečnost
nám nebyla v čase poslední žádosti o změnu Roz-
hodnutí známa. Druhý výsledek 1 x C (Galuška, L.:
Obraz duchovna starých Slovanů v archeologic-
kých pramenech. In: Náboženství starých Slovanů.
Nakladatelství Vyšehrad) bude rovněž uplatněn
v roce 2016.

Mimo navržené cíle DKRVO na rok 2015 předán
k uplatnění výsledek 1 x Jneimp: Galuška, L.: Silver
disc-shaped Plaque depisting a doder with a bird
from the early medieval period found at Staré
Město (Moravia, CZ). Przeglad Archeologiczny,
Vol. 63, PL ISSN 0079-7138. Vyjde s vročením 2015
v první polovině 2016. Przeglad Archeologiczny je
profilové recenzované polské archeologické perio-
dikum.

13.
Geologie
– garantka: RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.
(DB – geologie a mineralogie)

Cíl 1: Vývoj fosilních společenstev rybí fauny ter-
ciéru Západních a Východních Karpat a jejich ko-
relace s geneticky příbuznými oblastmi Evropy
(Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko). Využití
rybí fauny pro řešení otázek paleogeografie, biostra-
tigrafie. Pokračování paleontologického výzkumu
na moravských lokalitách (Litenčice, Mouchnice,
Nítkovice, Křepice, Nikolčice, Krumvíř a dal.). Ana-
lýza zástupců čeledí Echeneidae, Palaeorhynchidae,
Trichiuridae. Analýza fosilní rybí fauny z rakouské
lokality Pucking ze sbírek Naturhistorisches mu-
suem Wien a Landesmuseum Linz i z francouzské
lokality Froidfontaine. Studium žraločí fauny z jur-
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ské lokality Hády v Brně ve spolupráci s rakouskými
kolegy (Jurgen Krivet, Wien University).

Výsledky: 
5 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, 1. Osteologická analýza nálezu ptačích
zbytků z řádu Procelariformes z lokality Litenčice; 2.
Osteologická analýza rodu Palaeorhynchus z lokality
Litenčice; 3. Osteologická analýza a fylogeneze zá-
stupců čeledi Echeneidae (štítovci) z oblasti Karpat
a rýnského prolomu. Studium z celosvětového hle-
diska nejstarších fosilních zástupců čeledi Echenei-
dae; 4. Analýza žraločí fauny Karpat: komplexní
zpracování žraločích zubů z terciérních lokalit na
Moravě; 5. Osteologická analýza nejstaršího zá-
stupce rodu Lepidopus z lokality Vážany nad Lita-
vou, všech 5 x Jrec bude uplatněno v letech
2015/2016.

Cíl plněn. Všechny plánované výsledky by měly
být uplatněny v roce 2016.

Cíl 2: Historie paleontologických a geologických
výzkumů na Moravě v souvislosti se založením Mo-
ravského zemského muzea. Studium archivních do-
kumentů spolku Werner Verein, které jsou uloženy
na geologicko-paleontologickém oddělení. Členové
spolu se podíleli na prvním geologickém mapování
Moravy. 

Výsledky: 
Sběr dat pro další publikační využití.
Cíl plněn. Dochází ke sběru dat pro další publi-

kační využití.
Cíl 3: Přepis a překlad rukopisu přednášek ra-

kouského geologa Eduarda Suesse. Jde o vzácný do-
kument, vypovídající o tehdejším pojetí vzniku hor-
nin a pohoří. 

Výsledky: 
Příprava edice.
Cíl plněn. Plánovaná edice je připravována.

14.
Numismatika
– Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.
(AB – dějiny)

Cíl 1: 
Pokračování ve výzkumu moravského mincovnic-

tví ve 13. století; analýzy mincovních nálezů.
Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, Denáry a brakteáty na Mo-

ravě ve 2. polovině 13. století – katalog mincí raže-
ných na Moravě v období královské vlády Přemysla

Otakara II. (1253–1278) a Václava II. (1278–1305),
bude uplatněno v roce 2015,

3 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, 1. analýza mincovního nálezu z Bezuchova,
objeveného již v polovině 19. století a uloženého ve
sbírce numismatického odd. MZM, bude uplatněno
v roce 2015; 2. článek v zahraničním recenzovaném
periodiku Notae Numismaticae/Zapiski Numizma-
tyczne (vyd. Muzeum Narodowe w Krakowie) -
Pfennige der österreichischen Länder im mährischen
Münzwesen des 13. Jahrhunderts (Feniky rakous-
kých zemí v moravském mincovnictví 13. století),
bude uplatněno v roce 2015; 3. téma mincovních
nálezů moravských mincí ze 13. století, bude uplat-
něno v roce 2016.

Cíl splněn. Pozornost byla věnována zejména studiu
starších i nově objevených hromadných mincovních
depotů, jejich kompletní analýze a zahrnutí výsledků
do již známých skutečností; výsledky analýzy nově ob-
jeveného depotu budou publikovány v roce 2016. Za
rok 2015 bude uplatněn výsledek 1 x B (bude předán
k 31. 1. 2016) a výsledky 2 x Jrec (přičemž jeden bude
předán OVV 11. 12. 2015 a druhý 31. 1. 2016).

Cíl 2:
Pokračující studium oběživa v českých zemích

v období raného novověku.
Výsledky: 
1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-

riodiku, téma měnové poměry na Moravě v období
třicetileté války, bude uplatněno v letech 2015/2016.

Cíl plněn. V rámci tématu byla studována zej-
ména pramenná materiálová základna (hromadné
mincovní nálezy z 1. poloviny 17. století) a kon-
frontována s písemnými prameny; výsledky budou
publikovány v roce 2016.  

15.
Archeologie
– Garant: Mgr. Zdeněk Hájek
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace
materiálu kultury s moravskou malovanou kerami-
kou z této výšinné lokality.

Výsledek: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, téma Osídlení lidem kultury s moravskou
malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan, spolu-
autorka A. Čerevková, bude uplatněno v roce 2016.
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Cíl plněn. Rozhodnutím redakce předmětného
recenzovaného časopisu (Acta Musei Moraviae,
sci. soc.) byl plánovaný výsledek posunut do dal-
šího ročníku časopisu. Uplatnění výsledku je tak
plánováno terpve na rok 2016. 

Cíl 2: Pravěké a středověké osídlení na katastru
obce Tetčice a blízkého okolí. Kresebná a ostatní do-
kumentace veškerého pravěkého a středověkého
materiálu.

Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, téma Pravěké a středověké osídlení na ka-
tastru obce Tetčice a blízkého okolí, spoluautoři
A. Čerevková, H. Koubková, bude uplatněno v roce
2015.

Cíl splněn. Článek byl odevzdán do redakce re-
cenzovaného časopisu Acta Musei Moraviae, sci.
soc. a bude tištěn v měsíci září 2015. V roce 2015
bude uplatněn výsledek 1 x Jrec.

Cíl 3: Pravěké a středověké osídlení na katastru
obce Tetčice a blízkého okolí. 

Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, s kolektivem spoluautorů

(Z. Nerudová, J. Čižmářová, M. Salaš), Tetčice. Ar-
cheologické doklady lidských aktivit na katastru obce
a blízkého okolí, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Výsledek 1 x B (kolektiv autorů
Z. Hájek, Z. Nerudová, J. Čižmářová, M. Salaš,
Z. Měchurová, A. Balcárková, A. Čerevková, H.
Koubková: Tetčice. Archeologické doklady lid-
ských aktivit na katastru obce a blízkého okolí)
bude uplatněn v roce 2015. Kniha vyjde v průběhu
měsíce prosince 2015 a bude předána OVV 15. 1.
2016.

16.
Mineralogie
– garant: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
(DB – geologie a mineralogie)

Cíl 1: Výzkum horninových sekvencí s mramory
v moldanubické zóně a přilehlých jednotkách Čes-
kého masivu. Bude provedeno doplňující terénní
studium horninových sekvencí s mramory ve vyme-
zené oblasti (Morava, jižní Čechy, Bavorsko, Ra-
kousko), analyzovány minerální asociace a popsány
vybrané horninové sekvence pestrých jednotek.

Výsledky: 2 x Jimp – článek v impaktovaném ča-
sopise, 1. spoluautoři J. Leichmann, I. Gnojek, M.
Novák, a J. Sedlák, téma Geophysical responses of the

ultrapotassic plutons on the eastern part of the Mol-
danubian Zone, Bohemian Massif, and their geologi-
cal explication, rukopis využívající poznatky o pe-
trogenezi mramorů v kontaktní aureole třebíčského
plutonu na západní Moravě; 2. publikace o mramo-
rech Českého masivu, bude uplatněno v roce
2015/2016 v závislosti na úspěšné submitaci článků.

1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, téma minerálních asociací Ba-Zn mramoru
moldanubika, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Plánované výsledky 2 x Jimp budou
uplatněny v roce 2016. První rukopis Durbachites
from the Eastern Moldanubicum (Bohemian
Massif) – erosional relics of large, flat tabular in-
trusions of ultrapotassic melts: geophysical and
petrological records byl po recenzním řízení v In-
ternational Journal of Earth Sciences (ISSN: 1437-
3254 – print version, 1437-3262 – electronic ver-
sion). Vydání posunuto redakcí časopisu, doloženo.
Druhá publikace o mramorech Českého masivu je
rozpracována. Výsledek 1 x Jrec na téma minerál-
ních asociací Ba-Zn mramoru moldanubika bude
splněn a uplatněn v roce 2015. Cíl 2: Výzkum mi-
neralogie skarnu u Vevčic.

Výsledky: 1 x Jimp – článek v impaktovaném ča-
sopise, spoluautoři D. Buriánek, L. Krmíček a J.
Šmerda, téma Mineral assemblage relation between
skarn and potassian amphibole-rich meladiorite
dykes from Vevčice at Gföhl unit, Moldanubian Zone,
vztah skarn-amfibolické pegmatity včetně vytvoření
modelu vzniku kontaminované taveniny, bude
uplatněno v roce 2015/2016 v závislosti na úspěšné
submitaci článku. 

Cíl splněn. Plánovaný výsledek 1 x Jimp Mineral
assemblage relation between skarn and potassian
amphibole-rich meladiorite dykes from Vevčice
at Gföhl unit, Moldanubian Zone je v rukopise
před odevzdáním do recenzního řízení v roce 2015
v Journal of Geosciences (ISSN 1802–6222) a bude
uplatněn v roce 2016 v závislosti na úspěšné sub-
mitaci článku. 

Cíl 3: Revize mladoterciérních sedimentů s vlta-
víny.

Výsledky:  
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi SCOPUS, revizní terénní studium málo
známých klastických sedimentů s vltavíny v oblasti
jihozápadní Moravy a analyzovány minerální aso-
ciace těžkých minerálů, bude uplatněno v roce
2016.
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Cíl splněn. Plánovaný výsledek 1 x Jsc je rozpra-
cován, v roce 2015 proběhla revize lokalit. Výsledek
bude uplatněn podle plánu v roce 2016.

17.
Mineralogie
– garant: Mgr. Vladimír Hrazdil
(DB – geologie a mineralogie)

Cíl 1: Výzkum klastických neogenních sedimentů
na Moravě s ohledem na výskyt vltavínů a jejich pří-
padná korelace s podobnými sedimenty v j. Če-
chách a v Rakousku. Bude realizována zejména te-
rénní revize vybraných lokalit s předpokládanými
výskyty vltavínů (neogenních a pleistocénních a se-
dimentů). Vytváření databáze těchto problematic-
kých lokalit.  

Výsledky: 
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi SCOPUS, článek o charakteru sedimentů
včetně charakteristiky vltavínů, bude uplatněno
v roce 2016.

Cíl splněn. Plánovaný výsledek 1 x Jsc je rozpraco-
ván. Výsledek bude uplatněn podle plánu v roce 2016.

Cíl 2: Studium dutinových pegmatitů ve východní
části Českého masivu.

Výsledky: 
1 x Jneimp – článek v recenzovaném zahranič-

ním periodiku, spoluautoři P. Gadas, J. Sejkora a J.
Toman, v Německu předložen rukopis Hohlraum-
pegmatit – Minerale von Westmähren, Tschechische
Republik. Dutinové pegmatity představují specifický
pegmatitový typ, značně rozšířený v rámci evrop-
ských variscid právě ve vymezené oblasti. Bude po-
psáno jejich regionální rozšíření v závislosti na geo-
logické stavbě a podána základní charakteristika
jejich minerálních asociacích. Ve vybraných typech
budou charakterizovány inkluze různých minerálů
v dutinovém křemeni, bude uplatněno v roce
2015/2016, druh uplatnění je závislý na úspěšné
submitaci článku. 

Cíl plněn. Plánovaný rukopis pro časopis Lapis,
Německo (1x Jneimp) Hohlraumpegmatit – Mine-
rale von Westmähren, Tschechische Republik je
zpracován, spoluautor mimo Moravské zemské
muzeum však dosud nedodal některé konečné
úpravy. Bude uplatněno v roce 2016, v závislosti
na úspěšné submitaci článku.

Cíl 3: Výzkum vybraných mineralogických loka-
lit. V rámci projektu bude realizována terénní revize

se zaměřením na mineralogii klasických i nových
lokalit, zejména na Moravě a přilehlých oblastech,
se zaměřením na minerály magmatických a meta-
morfovaných hornin.

Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, bude uplatněno v roce 2015/2016. 
Cíl splněn. Plánovaný výsledek 1 x Jrec bude

uplatněn v roce 2015.

18.
Entomologie
– garant: Mgr. Lenka Hubáčková
(EG – Zoologie)

Cíl: Studium systematiky a biologie hmyzu řádu
Coleoptera.

Výsledky:
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, zpra-

cování výsledků expedic pracovníků Entomologic-
kého oddělení MZM, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Zpracovány sbírky následujících sku-
pin řádu Coleoptera: Histeridae (kompletně), vodní
Adephaga (částečně), Aphodiidae (částečně). Plá-
novaný výsledek 1 x Jimp v časopise Zootaxa bude
uplatněn v roce 2015 a předán OVV k 15. 1. 2016.

19.
Archeologie
– garantka: PhDr. Alena Humpolová
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování archeologického materiálu z lo-
kalit Hluboké Mašůvky.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, spoluautoři Z. Hájek a A. Balcárová, téma
Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených
objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště
v Hlubokých Mašůvkách v poloze „Nivky“, (bude
uplatněno v roce 2015).

Cíl splněn. Výsledek 1 x Jrec (Hájek, Z. – Hum-
polová, A. – Balcárková, A. 2015: Materiál kultury
s lineární keramikou ze smíšených objektů a in-
truzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubo-
kých Mašůvkách v poloze ,,Nivky“. Studia ar-
chaeologica Brunensia 20/1, 21-54) bude uplatněn
v roce 2015.

Cíl 2: Zpracování štípané industrie z lokality Staré
Zámky u Jevišovic (eneolitické hradisko).
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Výsledky:
1 x Jneimp – článek ve sborníku, spoluautor L. Še-

bela, téma Otázky neolitu a eneolitu, bude uplatněno
v roce 2016.

1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, spoluautor L. Šebela, bude uplatněno v roce
2015.

Cíl splněn. Výsledek 1 x D (spoluautor L. Šebela),
téma Zpracování štípané industrie z lokality Staré
Zámky u Jevišovic (eneolitické hradisko), bude
uplatněno v roce 2016. Článek byl nabídnut re-
dakci časopisu Acta Archeologica Carpatica, vy-
dávaným Polskou akademií věd, kde byl přijat,
avšak je přepracováván po recenzním řízení. Vý-
sledek 1 x Jrec bude uplatněn v roce 2015. 

Cíl 3: Analýza osídlení kultury s lineární kerami-
kou na polykulturním ohrazeném sídlišti v Hlubo-
kých Mašůvkách z výzkumné sezóny 2003. První
etapa komplexního zpracování materiálu kultury
s lineární keramikou.

Výsledky:
1 x Jrec – studie v recenzovaném odborném pe-

riodiku, spoluautoři Z. Hájek a A. Čerevková, téma
Nové výsledky zpracování materiálu kultury s line-
ární keramikou na významném polykulturním síd-
lišti v Hlubokých Mašůvkách z výzkumné sezóny
2003, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl plněn. Kresebná dokumentace a digitalizace
splněna, výsledek 1 x Jrec by měl být uplatněn
podle plánu v roce 2016.

20.
Hudební věda
– garant: Mgr. Libuše Janáčková
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Zpracovávání osobnosti Leoše Janáčka.
Výsledky:
1 x C – kapitola v odborné knize, téma I am happy

that the sounds of my opera will fly across my native
land, Leoš Janáček and Ostrava, bude uplatněno
v roce 2015.

Cíl splněn. Téma bylo naplněno, výsledek publi-
kován v anglickém jazyce. Plánovaný výsledek 1 x
C bude uplatněn v roce 2015.

21.
Dějiny literatury
– Garantka: PhDr. Eleanora Jeřábková, Ph.D.
(AB – dějiny)

Cíl 1: Doplnění obrazu tvůrčí činnosti v oblasti li-
teratury na Moravě přelomu 19. a 20. století o méně
známé či zapomenuté autory.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, spoluautoři M. Reissner

a S. Sahánek, téma Moravská spisovatelka Marie Eb-
nerová z Eschenbachu a Zdislavice (anglicky), bude
uplatněno v roce 2015.

1 x C – kapitola v odborné knize, zpracování sou-
boru dosud nepřeložených povídek, dialogizova-
ných novel, básní a aforismů Marie von Ebner-Es-
chenbachové, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl splněn. Plánovaný výsledek 1 x B bude uplat-
něn v roce 2015 a předán OVV k 15. 1. 2016. Vý-
sledek 1 x C je plánován na rok 2016.

Cíl 2: Publikování nových výzkumů a dokumen-
tačních akcí Oddělení dějin literatury a Centra kul-
turních dějin 20. století.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, popisující obsah historické knihovny
zámku Moravec, bude uplatněno v roce 2016.

1 x E – výstava, téma Ivan Kyncl, rebel s kamerou,
putovní výstava (Forschungsstelle Osteuropa an der
Universität in Bremen).

Cíl splněn. Výsledek 1 x E byl uplatněn v roce
2015. Výstava Ivan Kyncl, rebel s kamerou (Fors-
chungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen)
proběhla v termínu 17. 3. 2015 – 17. 5. 2015. Vý-
sledek 1 x Jrec je plánován na rok 2016.

22.
Etnologie
– garant: PhDr. Alena Kalinová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Dokumentace novokřtěnců na moravském
území a habánská, posthabánská fajáns a její místo
ve vývoji lidové keramiky.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, bude uplatněno v roce 2015.
1 x C – článek ve sborníku, bude uplatněno v roce

2015/2016.
Cíl splněn. V rámci úkolu byla zpracována nově

nalezená unikátní fotografická dokumentace vý-
zkumu novokřtěnecké komunity na Moravě, kterou
provádělo brněnské zemské muzeum v letech
1940–1945 (komparace dosud známého fotografic-
kého a keramického materiálu s archivními údaji).
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Dalším výstupem bylo zpracování souborného
textu o moravské lidové fajánsi a vytvoření obra-
zové dokumentace v rámci mezinárodního pro-
jektu Keramické umění Karpatské kotliny. Publi-
kace představuje 6. svazek reprezentativní edice
Keramické umění Karpatské kotliny, realizované
maďarskými vydavateli, který je připraven ve slo-
venské a maďarské jazykové mutaci. Podle infor-
mace maďarské strany by publikace měla být vy-
dána do konce roku 2015. Autorka odevzdala
všechny požadované podklady a provedla korek-
turu obrazového katalogu. V roce 2015 bude uplat-
něn výsledek 1 x Jrec (bude předán 15. 1. 2016).
Další výsledek 1 x C bude uplatněn v roce 2016. 

Cíl 2: Přínos MVDr. Josefa Dostála (1894-1970)
pro etnologické studium.

Výsledky:
1 x D – článek ve sborníku, bude uplatněno v roce

2015/2016.
Cíl splněn. Úkol představoval zpracování pí-

semné pozůstalosti J. Dostála v archivu Etnogra-
fického ústavu Moravského zemského muzea, ob-
sahující celoživotní výsledky dokumentace lidové
kultury na Podluží, a zasazení do širších kul-
turně historických souvislostí. Zahrnoval stu-
dium archivního materiálu a terénní výzkum
(rodina, pamětníci, doklady sběratelské činnosti
v muzeích). Požadovaný výsledek 1 x D byl zpra-
cován, jeho odložení na rok 2016 souvisí s obje-
vem nového materiálu v Archivu města Brna
a dokončením terénního výzkumu, který byl pře-
rušen personálními změnami v břeclavském
muzeu. Bylo dohodnuto rozšíření tématu a zapo-
jení spoluautorky. Studie bude uplatněna v časo-
pise Brno v minulosti a dnes v roce 2016. Výsle-
dek bude opraven na Jrec, neboť toto periodikum
bylo zařazeno na Seznam recenzovaných neim-
paktovaných periodik vydávaných v České repub-
lice platný pro rok 2015.

Mimo úkoly IP DKRVO je uplatňován další vý-
sledek 1 x D.

23.
Numismatika
– Garantka: Mgr. Dagmar Kašparová
(AB – dějiny)

Cíl 1: Zpracování nálezů mincí na Moravě - jejich
dokumentace a determinace.

Výsledky: 
3 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, nové zpracování starých mincovních ná-
lezů a publikování nálezů nových z území Moravy,
bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl splněn. Je uplatňován v roce 2015 výsledek 1x
Jrec, který bude předán 15. 1. 2016, ostatní vý-
sledky 2 x Jrec budou uplatněny v roce 2016.

Cíl 2: Ceny knih v druhé polovině 18. a v 19. sto-
letí.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, studium dochovaných tisků, soudobých na-
bídkových seznamů knihkupectví a dalších archiv-
ních pramenů, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl plněn. Bude uplatněno v roce 2016.

24.
Entomologie
– garant: Ing. Jiří Kolibáč, CSc.
(EG – Zoologie)

Cíl 1: Pokračování studia fosilních nálezů skupiny
Coleoptera: Polyphaga. 

Výsledky: 
3 x Jimp – články v impaktovaném časopise,

články ve spoluautorství s čínskými kolegy, tema-
ticky věnované skupinám Cucujiformia a Cleroidea.
Předání do tisku v závislosti na dokončení kompa-
rativní morfologie a vložení znaků do matrice re-
centních taxonů, články budou uplatněny v letech
2015/2016 v závislosti na úspěšnosti submitace
textu.  Pokračování prací na jurských fosiliích Pa-
randrexidae, Cleridae, Melyridae, Cucujoidea (spo-
lupráce GPI CAS Nanjing); křídových jantarech
(Univ. Barcelona) a cenozoických jantarech (Univ.
Bonn) apod. 

Cíl plněn. Výsledek 1 x Jimp předán do tisku
v červnu 2015 (prestižní Systematic Entomology)
- Kolibáč J. & Huang D-Y: The oldest known clerid
fossils, from the Middle Jurassic of China: what
they reveal about the phylogeny of Cleridae (Co-
leoptera), with a review of clerid systematics. Pro
nemoc recenzní proces přerušen, práce re-submi-
tována v říjnu 2015. Nyní po revizi, očekáváno ak-
ceptování. Publikační datum neznámé, online
edice může být ještě 2015, tisková edice 2016 nebo
obě 2016. Bude tedy s největší pravděpodobností
uplaněno v roce 2016. Další článek s německými
spoluautory rozepsán, pravděpodobně submito-
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ván do konce roku 2015. U obou dalších výsledků
2 x Jimp přepokládáme uplatnění v roce 2016.

Cíl 2: Systematika recentních brouků nadčeledi
Cleroidea – Fylogeneze, biogeografie a biologie Cle-
roidea v rámci Coleoptera: Cucujiformia.

Výsledky: 
2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, kratší

práce zpracovávající výsledky vlastních expedic nebo
zapůjčeného materiálu jiných institucí, většinou na
vyžádání zahraničních specialistů a kurátorů, bude
uplatněno v roce 2015/2016 v závislosti na úspěšnosti
submitace textu. Konkrétním projektem je práce za-
hájená v roce 2014 v rámci americko-francouzsko-au-
stralského týmu na recentní a subrecentní taxonomii
vymírajících endemických polynésských cleroidů.

Cíl plněn. Jeden článek rozepsán (taxonomie vy-
mírajících endemických polynésských cleroidů), ale
pro nemoc pozdržen. V září provedeny analýzy DNA
na Univerzitě Palackého, Olomouc. Další článek pu-
blikován, vychází tiskem do konce roku 2015. Strán-
kování zatím neznámé (3 s.), WOS dosud nezapsáno.
U jednoho výsledku 1 x Jimp tedy předpokládáme
uplatnění v roce 2015, s předáním 15. 1. 2016, další
výsledek 1 x Jimp bud uplatněn v roce 2016.

25.
Mineralogie
– garant: Mgr. Šárka Koníčková
(DB – geologie a mineralogie)

Cíl 1: Výzkum křemenných hmot ze serpentinitů
moldanubika západní Moravy. 

Výsledky: 
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi SCOPUS, spoluautoři Z. Losos a S. Hou-
zar, téma Problematika geneze zeleného chalcedonu
(plazmy) v reziduích serpentinitu na západní Mo-
ravě, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. V roce 2015 bude uplatněn výsledek
1 x Jsc.

Cíl 2: Studium vybraných minerálních asociací
klasických lokalit. Realizována bude terénní revize
se zaměřením na vědecky málo zpracované klasické
lokality, zejména na Moravě, se zaměřením na mi-
nerály metamorfovaných hornin, příp. hmot SiO2.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, bude uplatněno v roce 2015/2016.
Cíl splněn. V roce 2015 bude uplatněn výsledek

1 x Jrec.

26.
Archeologie
– garant: Mgr. Petr Kostrhun
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování, digitalizace a vyhodnocení ar-
chivního fondu (korespondence, fotografie) Karla
Absolona z pohledu dějin přírodních a společen-
ských věd. Příprava a tisk společné monografie o dě-
jinách archeologie a speleologických a kartografic-
kých výzkumů jeskyně Býčí skála v Moravském
krase. 

Výsledky:
1 x C – kapitola v knize Jeskyně Býčí skála z po-

hledu archeologů, jeskyňářů a kartografů, bude
uplatněno v roce 2015.

1 x C – kapitola v knize, téma American archaeo-
logists and anthropologists to archaeological research
in the interwar Czechoslovakia v knize The building
of Czechoslovak Anthropology, 1918–1939 (naklada-
telství Karolinum), bude uplatněno v roce
2015/2016.

1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, téma Sovětská meziválečná archeologie a an-
tropologický kongres v Moskvě a Leningradě v roce
1932 – svědectví archivu Karla Absolona, bude uplat-
něno v roce 2015.

Cíl splněn. Výsledky 1 x C a 1 x Jrec budou uplat-
něny v roce 2015 a předány OVV k 15. 1. 2016.
Jeden výsledek 1 x C bude uplatněn v roce 2016.
Navíc byl uplatněn mimo IP DKRVO jeden výsle-
dek 1 x Jrec.

27.
Dějiny literatury
– garantka: Mgr. Hana Kraflová
(AB – dějiny)

Cíl 1: Vyhodnocení fondu Bohumila Marčáka.
Výsledek: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, téma Novinář Bohumil Marčák (pracovní
název), zpracování fondu výrazné osobnosti brněn-
ského kulturního života druhé poloviny 20. století,
dlouholetého šéfredaktora listu Rovnost, posléze
historika žurnalistiky ve sbírkách MZM, bude uplat-
něno v roce 2015.

Cíl splněn. Byla podrobně prostudována nejza-
jímavější část materiálu, týkající se událostí roku
1968 a života B. Marčáka v době normalizace,
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kromě písemných pramenů poskytly informace též
tři rozsáhlé rozhovory s jeho synem (vedeny v roce
2015, uchovány digitálně): vše posloužilo při psaní
níže uvedeného textu. Výsledek 1 x Jrec bude uplat-
něn v roce 2015 a předán OVV k 15. 1. 2016.

Cíl 2: Pokračování ve vyhodnocování fondu Ru-
dolfa Těsnohlídka.

Výsledek: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, téma zápisníky a korespondence Rudolfa
Těsnohlídka, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl průběžně plněn. Zpracována literatura k té-
matu v rámci přípravy k plánovanému textu. Vý-
sledek bude uplatněn v roce 2016 v časopise Acta
Musei Moraviae, Sci. Soc., pravděpodobně v čísle
2/2016.

Cíl 3: Publikování nových výzkumů Oddělení
dějin literatury MZM.

Výsledek: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, spoluautorka E. Jeřábková, téma obsah his-
torické knihovny zámku Moravec, bude uplatněno
v roce 2016.

Cíl plněn. Výsledek bude uplatněn v roce 2016.

28.
Botanika
– garantka: RNDr. Svatava Kubešová
(EF – botanika)

Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve veřejně
přístupných jeskyních, analýza shromážděných dat
a příprava publikace. 

Výsledky: 1 x Jimp nebo Jrec – článek v impak-
tovaném časopise nebo v recenzovaném odborném
periodiku, shrnutí celkové recentní bryoflóry a his-
torických údajů, bude uplatněno v roce 2015/2016
v závislosti na úspěšnosti submitace textu.

Cíl plněn. Probíhá analýza dat a sepisování vla-
stního článku. Výsledek bude uplatněn v roce 2016.

Cíl 2: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech
Evropy, se zaměřením na ČR. 

Výsledky: 2 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, shrnutí bryofloristických po-
znatků z průzkumu jednotlivých oblastí ČR (zamě-
ření na Žďárské vrchy, Moravský kras a exkurze
bryologicko-lichenologické sekce ČBS) a publiko-
vání výsledků, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Byly připraveny dvě publikace 2 x
Jrec, jedna již vyšla v roce 2015 a druhá je ve stadiu

korektur před tiskem, bude uplatněna do 31. 12.
2015 a předána OVV k 15. 1. 2016.

Cíl 3: Zhodnocení mechorostů z historického ná-
lezu v zámku Lešná. 

Výsledky: 1 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, spoluautorka J. Tkáčiková, kom-
pletní popis nálezu, analýza druhové skladby, bude
uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl plněn. V současné době probíhá sepisování
vlastního článku. Výsledek bude uplatněn v roce
2016.

29.
Entomologie
– garant: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., spolupra-

covník: RNDr. Pavel Lauterer, emeritní pracovník
MZM

(EG – zoologie)

Cíl: Systematika a faunistika polokřídlého
hmyzu (Hemiptera). Bude zpracováván další ma-
teriál polokřídlých, zejména křísů a mer, ze sbírek
MZM a jiných institucí. Některé výzkumné úkoly
(týkající se např. taxonomie a fauny mer Korsiky
a faunistiky křísů ČR) budou řešeny ve spolupráci
s emeritním pracovníkem MZM Pavlem Lautere-
rem.

Výsledky: 1 x Jimp a 2 x Jrec – články v impakto-
vaném periodiku a v odborném recenzovaném pe-
riodiku, popisy nových taxonů, faunistické články
(bude uplatněno v roce 2015/2016).

Cíl splněn. V roce 2015 byla na základě materi-
álu ve sbírkách Moravského zemského muzea ve
spolupráci s kolegy z Číny připravena k tisku taxo-
nomická revize afrotropického rodu Fernandea
z čeledi čelnatkovití (Dictyopharidae, patří mezi
křísy), a to včetně popisu jednoho nového druhu
pro vědu; rukopis byl submitován do impaktova-
ného časopisu Zootaxa a je nyní v recenzním ří-
zení; předpokládané datum publikace je na konci
roku 2015 nebo začátku roku 2016. Dále byly při-
praveny dva faunistické články věnované křísům
České republiky, z nichž jeden je k datu odevzdání
této zprávy přijatý k publikaci v recenzovaném pe-
riodiku Sborník Severočeského muzea, Přírodní
vědy, druhý byl submitován do časopisu Klapale-
kiana vydávaného Českou společností entomolo-
gickou; u obou těchto článků je předpokládané
datum publikace na konci roku 2015 nebo začátku
roku 2016. 
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30.
Dějiny hudby
– garant: PhDr. František Malý
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl 1: Příprava kritických edic českých, morav-
ských postních árií a sepolker 18. století. 

Výsledek:
1 x B – odborná kniha, téma Třebíčská Opera de

Passione. Kritické edice, bude uplatněno v roce
2015.

Cíl splněn. Výsledek 1 x B (Malý, František:
Opera de Passione Domini Nostri Jesu Christi
(Třebíčská zpěvohra o umučení Páně). Kritická
edice. Brno, Editio Salve Regina 2015, 71 s. ISMN
979-0706522-18-0) bude uplatněn v  roce 2015
a předán OVV k 15. 1. 2016.

Cíl 2: Zpracování nově objevených písní Felixe
Kadlinského. 

Výsledek:
1 x B – odborná kniha, téma Neznámé písně Felixe

Kadlinského. Kritická edice, bude uplatněno v roce
2015/2016.

Cíl splněn. Výsledek 1 x B byl připraven do tisku
a bude uplatněn v roce 2016.

Cíl 3: Výzkum památek chrámové kantorské
hudby v německých vesnicích okresu Znojmo. 

Výsledky: 
Sběr dat pro další publikační použití. Spolupráce

s databází mezinárodní centrály RISM  (Repertoire
International des Sources Musicales) ve Frankfurtu
n. Mohanem. Participace na mezinárodním on-line
katalogu, který provozuje centrála RISM. 

Cíl 4: Výzkum a vydávání vzácných děl domácí
instrumentální hudby 18. století. 

Výsledek:
1 x B – odborná kniha, téma Klarinetová dueta

Kajetána Vogla. Kritická edice, bude uplatněno
v roce 2016.

Cíl splněn. Výsledek 1 x B byl připraven do tisku
a bude uplatněn v roce 2016.

31.
Archeologie
– garant: PhDr. Zdeňka Měchurová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Studium hmotné kultury středověku na
Moravě a ve Slezsku na bázi heuristického vytěžení
tzv. staré sbírky archeologie středověku – odborné

zpracovávání sbírkových předmětů v interdiscipli-
nární spolupráci (historie umění, etnografie, příro-
dovědné metody): keramika, kachle, kovové před-
měty. Zpracovávání dosud nevyhodnoceného
archeologického materiálu (zejména kovy a sklo)
z tvrze v Kralicích nad Oslavou (terénní výzkum
Dr. V. Fialové).

Výsledky:
5 x Jrec či Jsc – článek v recenzovaném odborném

periodiku či článek v odborném periodiku zařaze-
ném v databázi SCOPUS, témata: 1. Das Bauernjahr
vom Mittelalter zur Neuzeit – Feldarbeiten und
Landwirtschaftsgerät dem Kalender nach. Archäolo-
gische Funde aus mittelalterlichen Ortswüstungen im
Vergleich mit der Ikonographie und ethnographischen
Sammlungen, pro Ruralia, supplementum Památek
archeologických; 2. Drobné středověké a raně novo-
věké nálezy z Ostravy ve sbírkách Slezského zemského
muzea v Opavě, k životnímu jubileu dr. Vlasty Šiku-
lové, Časopis SlZM 62/2013, série B – vědy histo-
rické; 3. Co odnesl čas... aneb Historicko-archeolo-
gické oddělení Moravského zemského muzea a jeho
lidé, pro Vlastivědný věstník moravský; 4. Loštická
keramika z archeologického výzkumu brněnského
hradu Špilberka, pro Archaeologia historica a 5. Oz-
dobný řetízek se závěsky z hradu Veveří,  výsledky 2
- 4 budou uplatněny v roce 2015, výsledky 1 a 5
budou uplatněny v roce 2015/2016,

1 x D – článek ve sborníku, téma Vzpomínky na
minulost aneb Nedávné dějiny historicko-archeolo-
gického oddělení Moravského zemského muzea, bude
uplatněno v roce 2015,

3 x C – kapitola v odborné knize, témata: 1. Loš-
tické zboží z hradu Špilberka 2. Hrnčířská plastika
z archeologického výzkumu Velkého Špalíčku v Brně;
3. Spoluautorka P. Veselá, Nálezy akvamanilií z vý-
zkumu Velkého Špalíčku, bude uplatněno v roce
2015/2016.

Cíl splněn částečně. V roce 2015 byl uplatněn vý-
sledek 1 x D a 1 x Jsc (výsledek č. 4). V roce 2015 (s
odevzdáním 15. 1. 2016) bude dále uplatněno 1 x
Jrec (výsledek č. 1) a 1 x Jsc (výsledek č. 5). Dva vý-
sledky 2 x Jrec byly předány již s dodávkou za rok
2015 (15. 1. 2015), omylem zůstaly v rozhodnutí.
Výsledek č. 2 je již zapsán v RIV, další výsledek byl
vyřazen při hodnocení výsledků roku 2014. Také
výsledek 1 x D byl sice splněn, avšak v nerecenzo-
vaném sborníku, autorka navíc opomněla uvést
odkaz na IP DKRVO. Také uplatňovaný výsledek
1 x Jrec (výsledek č. 1) v periodiku Ruralia, supple-
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mentum Památek archeologických bude nezbytné
vykázat jako 1 x D, neboť tato bublikace má pouze
ISBN, nikoliv ISSN.

Cíl 2: Sledování archeologických lokalit po ukon-
čení archeologických výzkumů v souvislosti s údrž-
bou terénu a naučné stezky na ZSV Konůvky. Studie
představí řešení aplikovaná na lokalitách Mstěnice
a Bystřec a stav dalších lokalit (Pfaffenschlag, Mstě-
nice, Bystřec, Konůvky, příp. další středověké loka-
lity), včetně zhodnocení jejich stavu a prezentačních
aktivit obcí či původních organizátorů výzkumu.

Výsledek:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, spoluautorka P. Pončíková, téma Osudy ar-
cheologických lokalit po ukončení výzkumů a jejich
prezentační využití pro veřejnost, bude uplatněno
v roce 2015.

Cíl splněn. V  roce 2015 (s odevzdáním 15. 1.
2016) bude uplatněno 1 x Jrec.

32.
Historie
– garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
(AB – dějiny)

Cíl 1: Pokračující výzkum historie rytířského řádu
sv. Jana Jeruzalemského v zemích koruny české ve
13. – 17. století.

Výsledky:
1 x C – kapitola v odborné knize, zahraniční pub-

likace, název kapitoly: The Knights Hospitallers and
their Role in Town Life: the Order’s Hospitals and
Schooling as a Phenomenon of Medieval Towns in the
Lands of the Czech Crown, tištěno v knize Ordens-
geschichte des Mittelalters, kapitola věnovaná feno-
ménu působení řádu johanitů ve středověkých měs-
tech v zemích Koruny české, bude uplatněno v roce
2016 (text již byl předán k tisku v roce 2012, je u vy-
davatele),

2 x B – odborná kniha: témata knih: 1. Historie řádu
sv. Jana Jeruzalemského v Brně 1243–1784 (1801), his-
torie působení řádu johanitů v královském městě Brně
(bude uplatněno v roce 2017), 2. Prameny k hospodář-
ským dějinám brněnského domu řádu sv. Jana Jeruza-
lemského v 16. a 17. století, kritická edice stěžejních
pramenů k hospodářským dějinám řádu johanitů
v královském městě Brně, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl průběžně plněn. Stále probíhá archivní vý-
zkum a práce na rukopisu knihy i edici. Výsledek 1
x C je již od roku 2012 u vydavatele.

Cíl 2: Výzkum proměn osídlení a správy pohra-
ničního území mezi moravským markrabstvím
a uherským královstvím na východní Moravě v 10.
– 16. století.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha (společně s Luďkem Ga-

luškou a Romanem Bortelem), Uherské Hradiště –
Sady: 500 let nejranějšího křesťanství ve střední Ev-
ropě, publikace bude věnována význačnému velko-
moravskému a raně středověkému pohřebišti
v okolí baziliky na Sadech, sídle moravského arci-
biskupa sv. Metoděje, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl průběžně plněn. Stále probíhá výzkum
a práce na rukopisu knihy.

Cíl 3: Dějiny Moravy ve středověku.
Výsledky:
2 x C – kapitola v odborné knize, témata Lucem-

burské Moravy a moravských církevních dějin
ve středověku v knize Středověká Morava, bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Stále probíhá výzkum a práce na ru-
kopisu knihy. Výsledky 2 x C budou uplatněny
v roce 2015 a předány OVV k 15. 1. 2016.

33.
Archeologie
– garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Výzkum středního paleolitu na Moravě se
zvláštním zřetelem na vývoj technologie zpracování
kamenné štípané industrie.

Výsledky:
3 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, té-

mata: 1. společně s kolektivem autorů, zpracování
interdisciplinárních výsledků z paleolitické lokality
v intravilánu města Brna, FF MU; 2. Remontáže ka-
menné industrie z jeskyně Kůlny v Moravském krasu;
3. Bifacial Backed Knives in the Middle Palaeolithic
– Interpretive Problems of Variability, předpokládaný
rok uplatnění všech výsledků 2015/2016, v závi-
slosti na úspěšnosti submitace textu,

1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, společně s kolektivem autorů, rekonstrukce
osídlení jeskyně Výpustek v Moravském krasu, bude
uplatněno v roce 2016.

Cíl průběžně plněn. V roce 2015 byl v rámci
úkolu nově zpracován archeologický materiál z lo-
kality Moravský Krumlov IV, který poskytl v evrop-
ském prostředí naprosto unikátní remontáže vý-
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roby listovitých hrotů a umožnil tak striktně oddě-
lit na podkladě technologie středopaleolitické
a časně mladopaleolitické postupy výroby bifaciál-
ních artefaktů. Zároveň probíhá práce na interdis-
ciplinárním zpracování archeologického výzkumu
v Brně, viz komentář k výsledku 1. První výsledek
1x Jimp nebyl dosud uplatněn, protože autor teprve
v září 2015 obdržel OSL datování nálezové situace
a zároveň probíhají interdisciplinární analýzy pří-
rodovědných vzorků (uhlíky, sedimentologie, paly-
nologie). Bez těchto údajů není možné sestavit zá-
věrečný rukopis. Výsledek bude uplatněn v roce
2016. 2. Druhý výsledek 1 x Jimp nely splněn v pů-
vodním rozsahu. Po časově velice náročné analýze
materiálu došlo k neúspěšnému pokusu o sesavení
rukopisu v původní podobě a jeho submitaci. O ru-
kopis však projevila zájem redakce časopisu An-
thropologie, která jej zařadila přednostně již do
posledního čísla ročníku 2015. Tuto skutečnost
jsme však již nemohli reflektovat ve změnách Roz-
hodnutí. Výsledek byl tedy uplatňěn jako Jsc v roce
2015 (Neruda, P. 2015: Blank Length Reconstruc-
tion on the Base of Circular Segment Method -
Core Refitting Case Study. Anthropologie 53, 3,
531–545). Výsledek obsahuje (jako původní ruko-
pis) dedikaci IP DKRVO, redakce pouze přistou-
pila k úpravě názvu, aby přesněji odpovídal ob-
sahu rukopisu. Třetí výsledek 1 x Jimp byl
s upraveným názvem, aby vystihoval lépe podstatu
problému, předán k publikování v časopise Qua-
ternary International a je těsně před on-line zve-
řejněním (viz příloha), redakce již vydala po-
tvrzení, že příspěvek byl přijat. Výsledek 1 x Jrec
bude uplatněn v roce 2016. Výsledky sondážních
prací v roce 2014 si vyžádaly ještě rozšíření vý-
zkumu, což bylo realizováno v roce 2015. Bude
nutné získat ještě doplňková radiokarbonová data
(byla úspěšně podána žádost o poskytnutí mimo-
řádných prostředků IP DKRVO na jaře 2015). Vý-
zkum již byl ukončen, takže probíhá zpracování vý-
zkumu a předpokládáme jeho uplatnění v roce
2016. V roce 2015 byly zaslány vzorky na datování
C14 do laboratoře v Oxfordu, které pocházejí z le-
tošní sezóny a jsou nezbytné pro vyhodnocení po-
slední sondáže.

Cíl 2: Sídelní a sídlištní strategie paleolitu na Moravě.
Výsledek:
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, téma.

Paleolithic Settlement Strategy in Northern Moravia
and Czech Silesia, předpokládaný rok uplatnění

2015/2016, v závislosti na úspěšnosti submitace
textu.

Cíl je stále plněn. I v letošním roce probíhalo
zpracování paleolitického osídlení severní Moravy.
V průběhu roku se ukázalo, že amatérští badatelé
z tohoto regionu získali celou řadu nový, důležitých
nálezů, které bylo třeba začlenit do analýzy. Po
konzultacích se zahraničními kolegy se ukázalo, že
navržený metodologický postup prostorové analýzy
není optimální a že bude vhodné ho poněkud mo-
difikovat. Výsledek 1 x Jimp dosud nebyl dokončen
z důvodu přepracování prostorové analýzy, která
obsahovala metodologické chyby. Předpokládáme
jeho uplatnění v roce 2016.

34.
Entomologie
– garant: Mgr. Jana Nerudová, Ph.D. 
(EG – Zoologie)

Cíl: Studium systematiky a biologie hmyzu řádu
Diptera.

Výsledky:
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, bude

uplatněno v roce 2015.
Cíl splněn. Výsledek 1 x Jimp bude uplatněn

v roce 2015.

35.
Archeologie 
– garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Komplexní zpracování epigravettienské lo-
kality  Brno-Štýřice. Mimo jiné bude prováděna re-
konstrukce klimatu za pomoci přírodovědných ana-
lýz, trasologická (mikroskopická) analýza
vybraného kamenného materiálu a připravována
monografie o osídlení lokality.

Výsledky:
2 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-

riodiku, 1. cizojazyčný článek o rekonstrukci kli-
matu závěru glaciálu, spoluautor P. Neruda, téma
Moravia between Gravettian and Magdalenian; 2.
spoluautoři M. Roblíčková a M. Nývltová Fišáková,
osteologické zpracování materiálu z lokality Brno-
Štýřice III., v obou případech předpokládané uplat-
nění v roce 2015/2016,

1 x Jimp/Jneimp – článek v impaktovaném časo-
pise či recenzovaném zahraničním periodiku, spo-
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luautoři J. Novák a N. Doláková, téma Brno-Štýřice
III. Rekonstrukce přírodního prostředí závěru posled-
ního glaciálu, cizojazyčný článek ke klimatu LGM
na podkladě výzkumů lokality Brno-Štýřice III.,
předpokládané uplatnění 2015/2016, uplatnění
v závislosti na akceptaci článku,

1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, věnovaný planigrafii epigravet-
tienské lokality Brno-Štýřice a jeho sídelním struk-
turám, téma On site settlement activities: the example
of the Epigravettian site of Brno-Štýřice III (Czech Re-
public), bude uplatněno v roce 2015,

1 x B – odborná kniha, téma: O posledních lovcích
mamutů na Moravě, vydavatel Lidové noviny, řada
Archeologica, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl je průběžně plněn. Výsledky 2 x Jrec budou
uplatněny v roce 2015, přičemž jeden bude předán
OVV 11. 12. 2015 a druhý 15. 1. 2016. Výsledek 1
x Jimp/Jneimp byl submitován do zahraničního pe-
riodika Jimp, čekáme na výsledky recenzního ří-
zení. Výsledek bude uplatněn nejdříve v roce 2016.
Výsledek 1 x Jsc bude uplatněn v roce 2015.

Cíl 2: Přírodovědné analýzy (teplotní, fyzikální,
mechanické) suroviny kamenné štípané industrie.
Předpokládaný výsledek:

1 x Jimp či Jsc – článek v impaktovaném časopise
či odborném periodiku zařazeném v databázi SCO-
PUS, zaměřený na teplotní analýzu kamenné suro-
viny, předpokládané uplatnění 2015/2016,

1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, téma Technologický rozbor silicitové indu-
strie z Ondratic I., bude uplatněno v roce 2015.

Cíl je průběžně plněn. Rukopis výsledku 1 x Jimp
či Jsc bude v návaznosti na probíhající analýzy do-
končen na přelomu roku 2015/2016 a submitován
bude tedy v roce 2016. Výsledek 1 x Jrec byl uplat-
něn v roce 2015.

Dále bude uplatněn výsledek 1 x B (kolektiv au-
torů Z. Hájek – garant výsledku, Z. Nerudová, J.
Čižmářová, M. Salaš, Z. Měchurová, A. Čerev-
ková, A. Balcárková: Tetčice. Archeologické do-
klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí. Bude uplatněno v roce 2015 a předáno OVV
k 15. 1. 2016.

36.
Botanika
– garant: RNDr. Ivan Novotný
(EF – Botanika)

Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech
ČR, se zaměřením na Českomoravskou vrchovinu. 

Výsledek: 1 x Jrec – článek v odborném recenzo-
vaném periodiku, spoluautoři T. Štechová, T. Pe-
terka, F. Lysák, J. Bradáčová, E. Holá, Z. Hradílek,
S. Kubešová, V. Bartošová, T. Velehradská, J. Kučera,
téma Významné mechorosty rašelinišť na Českomo-
ravské vrchovině na prahu 21. století, shrnutí bryo-
floristických poznatků z průzkumu oblasti Žďár-
ských vrchů, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Výsledek 1 x Jrec bude uplatně v roce
2015.

Cíl 2:  Sledování výskytu vzácných evropských
mechorostů.

Výsledek: 1 x Jimp či Jrec – článek v impaktova-
ném periodiku či v odborném recenzovaném perio-
diku, téma Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. new
occurence in Germany zhodnocení nálezu vzácné já-
trovky v Bayerských Alpách, bude uplatněno v roce
2015/2016, v závislosti na úspěšné submitaci textu.

Cíl plněn. Výsledek 1 x jimp či 1 x Jrec bude
uplatně v roce 2016.

Mimo DKRVO uplatňován navíc výsledek 1 x Jrec.

37.
Dějiny divadla
– garantka: Mgr. Hana Ocetková
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Výzkum a dokumentace profesionálního hudeb-
ního divadla a baletu (determinace fotografií, katalogi-
zace fotografické sbírky oddělení dějin divadla MZM).

Výsledky:
1 x Jrec – studie v odborném recenzovaném pe-

riodiku, téma Luboš Ogoun, osobnost českého taneč-
ního divadla (bude uplatněno v roce 2015).

Cíl splněn. V roce 2015 pokračovalo dokumento-
vání profesionálního hudebního divadla na Mo-
ravě (zejména v katalogizaci fotografické sbírky
Oddělení dějin divadla Moravského zemského
muzea) a v periodiku Acta Musei Moraviae, Sci.
Soc. byla uplatněna studie Luboš Ogoun a jeho
působení v brněnském baletu v letech 1961–1964.
Výsledek 1 x Jrec byl uplatněn v roce 2015.

38.
Archeologie
– garant: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
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Cíl 1: Hmotná a duchovní kultura pravěkých
lovců a sběračů v českých zemích.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, téma Paleolitické umění

Moravy – The Palaeolithic art in Moravia. Obrazový
katalog sbírky MZM. Anthropos- Studies in Anthro-
pology, Palaeoethnology, Palaeontology and Qua-
ternary Geology, Vol. 38 /N.S. 30/, bude uplatněno
v roce 2015,

1 x C – kapitola v knize, kapitola v knize Jeskyně
Býčí skála z pohledu archeologů, jeskyňářů a karto-
grafů, bude uplatněno v roce 2015,

1 x Jimp – článek v impaktovaném periodiku,
spoluautor S. Vencl, téma Epigravettienské sídliště
s depoty ve Stadicích (SZ Čechy), zpracování unikát-
ního sídliště s rituálními depoty pazourků, mamu-
tích kostí a okru v SZ Čechách pro Památky archeo-
logické, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl splněn. V  roce 2015 budou uplatněny vý-
sledky 1 x B a 1x C, budou předány k 15. 1. 2016.
U výsledku 1x Jimp zatím výsledek uplatňován
není. Spoluautor z ARÚ AV ČR v Praze aktuálně
nereaguje na žádosti o předání jeho části rukopisu.
Budeme usilovat o uplatnění výsledku v roce 2016.

Cíl 2: Pravěká těžba a osídlení exploatačních oblastí.
1 x Jimp – článek v impaktovaném periodiku,

téma Mesolithic chert mining in the „Krumlov les“
and he question of the Mesolithic – Neolithic transi-
tion, otázky přechodu mezi loveckými a zeměděl-
skými populacemi pro časopis Antiquity, bude
uplatněno v roce 2016/2017,

1 x Jimp – článek v impaktovaném periodiku,
téma Mezolitická těžba rohovce v Krumlovském lese
v kontextu neolitizace střední Evropy, otázka pře-
chodu mezi loveckými a zemědělskými populacemi
pro Památky archeologické, bude uplatněno v roce
2015/2016,

1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, téma K otázce redistribučních
center štípané industrie kultury s lineární keramikou,
kritika stávajícího dělení lokalit na zásobovací a spo-
třební, resp. záměrnosti takové organizace pro Ar-
cheologické rozhledy, bude uplatněno v roce 2015,

1 x D – článek ve sborníku: 1. téma Chert mining
in the “Krumlovský les”, Southern Moravia. In:
J. Lech – A. Saville (eds.): Prehistoric Flint Mines in
Europe. UISPP – PAN Warszawa (odevzdáno re-
dakci již 2012, bude uplatněno v roce 2016).

Cíl splněn. V  roce 2015 budou uplatněny vý-
sledky 1 x Jimp, 1 x Jsc a 1x D. Výsledek Jimp bude

předán 15. 1. 2016. Článek Jimp vyšel v časospise
Památky archeologické, které jsou ve Web of Scie-
nece – Thomson Reuters, ale impakt faktor ještě ne-
obdržely. Další výsledek Jimp je připravován na
léta 2016/2017. Výsledek 1 x D odevzdán již 2012,
stále nevychází kvůli nemoci britského spoluredak-
tora a současně jazykového korektora. Rovněž
u výsledku 1 x Jsc autor opomněl v textu odkaz na
DKRVO.

Další výsledek 1x D je uplatňován navíc.

39.
Etnografie
– garantka: PhDr. Jarmila Pechová 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Výzkum tradičních zaměstnání na Moravě
od poloviny 18. století do současnosti.

Výsledky:
2 x C – kapitola v knize, 1. téma Zaměstnání a ob-

živa, kapitola knihy Dějiny Brna, sv. Příměstské obce,
věnovaná zemědělství, řemeslům, domáckým výro-
bám, obchodu a dalším způsobům obživy v býva-
lých samostatných obcích, dnes brněnských měst-
ských částech;  2. téma Zuby a ústní hygiena,
kapitola věnovaná prevenci a léčbě v souvislosti s li-
dovým léčitelstvím, trhání zubů (kováři) atd. kapi-
tola knihy Lidové léčitelství, bude uplatněno v roce
2015/2016,

1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, téma Řemesla a živnosti v Brně-Tuřanech
před rokem 1948, popis tradičních nezemědělských
způsobů obživy pro Folia etnographica, bude uplat-
něno v roce 2015,

1 x E – výstava, téma Ryba v lidové kultuře, rybo-
lov a využití rybích produktů, odraz v lidové stravě,
zvykosloví a ve folklóru, bude uplatněno v roce
2015–2016.

Cíl splněn. V  roce 2015 budou uplatněny vý-
sledky 1 x C, 1 x Jrec a 1 x E. Výsledky 1 x C a 1 x
Jrec budou předány k 15. 1. 2016. Další výsledek 1
x C bude uplatněn v roce 2016.

Cíl 2: Výzkum lidové stravy na Moravě, zvláště
v okolí Brna, ve dnech všedních i svátečních.

Výsledky:
1 x C – kapitola v knize, téma Strava, kapitola

v knize Dějiny Brna, sv. Příměstské obce, věnovaná
stravě v bývalých příměstských obcích Brna, bude
uplatněno v roce 2015/2016.
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Cíl plněn. Výsledek 1 x C bude uplatněn v roce
2016.

Cíl 3: Dokumentování tradic a současných aktivit
vyškovských Němců.

Výsledek:
1 x C – kapitola v knize, téma Obuv a obuvníci

v obcích bývalého německého jazykového ostrůvku na
Vyškovsku, kapitola v elektronické knize Obuv v dě-
jinách věnovaná jednotlivým typům obuvi, jejich
výrobě, zdobení, nositelům a výskytu v muzejních
a jiných sbírkách, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn částečně. V roce 2015 bude uplatněn
výsledky 1 x D (jako elektronická publikace) bude
předán k 15. 1. 2016. Příspěvek o obuvi a obuvní-
cích v německém ostrůvku tedy vyjde v elektronické
podobě a navíc nikoliv jako součást kolektivní mo-
nografie, ale jako součást sborníku (změna). Tuto
změnu nám však vydavatel oznámil až v době, kdy
jsme již nemohli tuo informaci zapracovat do žá-
dosti o úpravu Rozhodnutí.

40.
Etnografie
– garantka: Mgr. Jana Poláková, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Svátky spojené s obdarováním u národnost-
ních, etnických a náboženských menšin v ČR. Studium
změn provázejících tradiční české Vánoce v součas-
nosti a jejich paralely u menšin žijících na území ČR.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-

riodiku, pro Folia etnographica, bude uplatněno
v roce 2015,

1 x B – odborná kniha, upravené přepisy vyprá-
vění respondentů s úvodní studií představující způ-
sob trávení Vánoc a obdobných zvyků u jednotli-
vých menšin, bude uplatněno v roce 2017,

1 x E – výstava, téma Ježíšek nebo Santa Klaus.
A co dostanou u sousedů? - představení proměny
českých tradičních Vánoc, jejich podoby za posled-
ních 150 let a představení svátků některých národ-
nostních, etnických a náboženských menšin žijících
v Brně, které jsou postaveny na principu obdarová-
vání a souvisí s přelomovým obdobím Nového roku,
bude uplatněno v roce 2015. 

Cíl splněn. V  roce 2015 budou uplatněny vý-
sledky 1 x Jrec a 1 x E. Výsledek 1 x Jrec bude pře-
dán k 15. 1. 2016, stejně jako data o výsledku 1 x
E. Práce na rukopisu výsledku 1 x B dále probíhají.

Cíl 2: Kalendáře lidového čtení jako zdroj po-
znání každodenního života v českých zemích
v 1. polovině 20. století. Reklama v ženských kalen-
dářích jako informace o možnostech domácího lé-
čení a pořizování léčebných pomůcek a prostředků.
Distribuce vtipů a humorných povídek prostřednic-
tvím humoristických kalendářů jako nová podoba
jejich šíření v širokých vrstvách obyvatelstva.

Výsledky:
1 x C – kapitola v knize, téma Léčení a léčitelství

v lidové tradici, kapitola v knize Mezinárodní ko-
mise pro studium v Karpatech – subkomise pro li-
dové obyčeje, sekce pro lidové obyčeje, bude uplat-
něno v roce 2015,

1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-
riodiku, téma Humor a komika pro Národopisnou
revue, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl splněn. V roce 2015 bude uplatněn výsledek
1 x C, který bude předán k 15. 1. 2016. Další výsle-
dek 1 x Jrec bude uplatněn v roce 2016.

41.
Hudební věda
– garant: Mgr. Ondřej Pivoda
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Dějiny české hudby 1. poloviny 20. století se
zvláštním zaměřením na dílo skladatele Vítězslava
Nováka a skladatele působící na Moravě.

Výsledky:
3 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, zaměření na dějiny české hudby 20. století
(2 články budou uplatněny v roce 2015, 1 článek
bude uplatněn v roce 2016).

Cíl splněn. V rámci stanoveného výzkumného
cíle byl podroben výzkumu vzájemný vztah hudeb-
ního vědce, kritika a historika Zdeňka Nejedlého
a skladatele Vítězslava Nováka, dále pak analyzo-
vány podmínky provozování a tvorby rozhlasové
hudby v meziválečném Československu s přihléd-
nutím k dílu brněnského skladatele Pavla Haase.
V roce 2015 budou uplatněny výsledky 2 x Jrec,
jeden bude předán k 11. 12. 2015 a druhý k 15. 1.
2016. Další výsledek 1 x Jrec bude uplatněn v roce
2016.

42.
Dějiny literatury
– garant: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
(AB – dějiny)
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Cíl 1: Osobnost moravské spisovatelky Marie Eb-
nerové z Eschenbachu.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, spoluautoři E. Jeřábková

a S. Sahánek, téma Moravská spisovatelka Marie Eb-
nerová z Eschenbachu a Zdislavice (anglicky), bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl 2: Historie techniky a sportu v českých ze-
mích.

1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, téma Mlynář Jan Filipovič pro Folia ethno-
graphica, bude uplatněno v roce 2015,

3 x J – článek v nerecenzovaném odborném pe-
riodiku, témata: 1. Vincent Rapid C pro časopis
Motor Journal; 2. BMW řady 7 pro časopis Motor
Journal a 3. Moravský motocyklový a anutmobilový
závodník Jan Filipovič. Nejryclejší mlynář pro časopis
Motor Journal, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. V  roce 2015 budou uplatněny vý-
sledky 1 x B, 1 x Jrec a 3 x J. Výsledky 1 x B a 1 x
Jrec budou předány k 15. 1. 2016.

43.
Osteologie
– garantka: Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Paleontologický výzkum v jeskyni Barové
(Sobolově) v Moravském krase a postupné zpraco-
vávání zvířecího osteologického materiálu, který je
při výzkumu vyzvedáván. Jedná se o paleontolo-
gický materiál z období svrchního pleistocénu, na-
lezené kosti pocházejí nejvíce z medvěda jeskynního
druhu Ursus ingressus.

Výsledek:
1 x Jneimp – článek v odborném periodiku zařa-

zeném v databázi ERIH, shrnující dosavadní vý-
sledky výzkumu a informující o výsledcích probí-
hajících analýz, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl plněn. Výzkum v jeskyni Barové probíhá, zví-
řecí osteologický materiál je postupně zpracová-
ván, probíhá morfometrická analýza. Byly odes-
lány vzorky na radiokarbonové datování. Byla
provedena genetická analýza vzorků medvědích
kostí. V závislosti na rychlosti morfometrické ana-
lýzy a výsledků radiokarbonového datování bude
uplatněno 2016/2017.

Cíl 2: Zpracování zvířecího osteologického mate-
riálu z lokality Brno-Štýřice III a z výzkumu Z. Ne-
rudové z let 2012, 2013 a 2014.

Výsledek:
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi SCOPUS, shrnující již získané výsledky
zpracování osteologického materiálu a zaměřený
převážně na výsledky nové (na článku se budou po-
dílet další dva autoři), bude uplatněno v roce
2015/2016.

Cíl plněn. Článek je nyní ve fázi korektur v re-
dakci recenzovaného časopisu uvedeného v data-
bázi Scopus Archeologické rozhledy. Šéfredakto-
rem mi bylo závazně přislíbeno, že článek vyjde
v čísle 4 letošního ročníku. Výsledek 1 x Jsc bude
uplatně v roce 2015 a bude předán k 15. 1. 2016.

Cíl 3: Průběžné zpracovávání zvířecího osteolo-
gického materiálu z jeskyně Za hájovnou (Javoříč-
ský kras). Jedná se o výzkum PřF MU (garantem je
prof. R. Musil), na kterém osteologický úsek Ústavu
Anthropos spolupracuje. 

Výsledek: 
Sběr dat k pozdějšímu využití.
Cíl plněn. V letošním roce opět proběhl krátký te-

rénní výzkum ve dnech 25.–29. 5. v jeskyni Za há-
jovnou, kterého jsem se účastnila. Postupná ana-
lýza vyzdviženého materiálu probíhá.

Cíl 4: Odborné zhodnocení paleontologického
materiálu získaného v roce 2014 v jeskyni Pružínské
Dúpné (Strážovské vrchy, Slovensko) a další pokra-
čování výzkumů v této jeskyni. Nalezené zvířecí
kosti jsou svrchnopleistocenního stáří, zajímavý je
společný výskyt pozůstatků medvěda hnědého i jes-
kynního na jedné lokalitě.

Výsledek:
1 x D – článek ve sborníku, popisující lokalitu,

průběh výzkumu i získané výsledky, bude uplatněno
v roce 2015.

Cíl splněn. Výzkum v jeskyni Pružínské Dúpné
pokračuje, probíhá postupná determinace osteolo-
gického materiálu. Výsledek 1 x D bude uplaněn
v roce 2015, předán bude 15. 1. 2016.

Cíl 5: Odborné zpracování zvířecího osteologic-
kého materiálu ze sídliště ve Šlapanicích z období
laténu. Jedná se o menší soubor kostí domestikova-
ných zvířat (tur domácí, prase domácí, ovce, koza,
atd.)

Výsledek:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, celkově popisující danou lokalitu, bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Osteologický materiál z laténského
sídliště ve Šlapanicích byl zpracován. Článek byl
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zařazen do čísla 22/2014 časopisu Pravěk NŘ, který
ale vyšel zpětně, tedy až v roce 2015. V roce 2014 člá-
nek uplatněn být nemohl, protože nebyl fyzicky k di-
spozici. Výsledek 1 x Jrec bude uplaněn v roce 2015.

Cíl 6: Dokončení zpracování zvířecího osteolo-
gického materiálu z výšinného sídliště na Cezavách
u Blučiny. 

Výsledek:
Bude publikováno v následujících letech v pláno-

vané monografii Dr. M. Salaše.
Cíl plněn. Závěrečná fáze osteologické analýzy

zvířecích kostí sídliště doby bronzové na Cezavách
u Blučiny probíhá.

44.
Archeologie
– garant: PhDr. Milan Salaš, DSc.
(AC – archeologie)

Cíl: Dokumentace a postupné vyhodnocení nových
bronzových depotů a ojedinělých nálezů z doby bron-
zové (depoty Ivančice 6 – dokončení, Sazovice 2, Vi-
zovice, Svinošice, nově objevený depot Kloboučky).
Průběžné zpracování a vyhodnocování výsledků vý-
zkumu na lokalitě Cezavy u Blučiny (dokončení digi-
talizace terénní dokumentace a databáze keramiky). 

Výsledky:
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi SCOPUS, téma Moravské přílby a pancíře
doby popelnicových polí ve světle technologického vý-
zkumu pro Archeologické rozhledy, bude uplatněno
v roce 2016,

1 x D – článek ve sborníku, téma Kovová depozita
únětické kultury z výšinné polohy u Rešic (okr.
Znojmo), bude uplatněno v roce 2015,

1 x D – článek ve sborníku, téma Réna u Ivančic
jako další příklad výšinné lokality s bronzovými mul-
tidepozity, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. V roce 2015 budou uplatněny dva vý-
sledky 2 x D, budou předány k 15. 1. 2016. Další vý-
sledek 1x Jsc je plánován na rok 2016. Navíc mimo
IP DKRVO budou uplatněny výsledky 2 x C v rámci
recenzované knihy plánované v rácmi IP DRKVO
Dr. Z. Hájkem. Jeden výsledek 1 x C je uplatňován
převodem výsledku 1 x B z Rozhodnutí 2014.

45.
Historie přírodních věd
– garant: PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
(AB – dějiny)

Cíl: Dokumentace historicko-vědního kontextu
Mendelova objevu, zejména ve vztahu k vývoji pří-
rodních věd na Moravě a vzniku moderní genetiky.
Analýza interpretací Mendelova objevu, zejména ve
vztahu k evoluční teorii.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném pe-

riodiku, analýza vztahu a míry vlivu moravského
vědeckého prostředí na vznik moderní genetiky
a teoretické inspirace Mendelovy práce, bude uplat-
něno v roce 2015, 

1 x Jrec – článek v recenzovaném periodiku, bude
zpracovávat téma metodologického základu Men-
delova bádání na pomezí naturfilozofie, pozitivizmu
a systémového přístupu, bude uplatněno v roce
2015/2016,

1 x B – odborná kniha, téma Mendel in the Black
Box (anglicky), bude uplatněno 2016/2017.

Cíl splněn. Dle plánu bude v roce 2015 uplatněm
výsledek 1 x Jrec, bude předán 15. 1. 2016. Další
výsledky 1 x Jrec a 1 x B budou uplatněny dle plánu
v letech 2016 a 2017.

46.
Botanika
– garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc.
(EF – botanika)

Cíl 1: Vyhledávání typových materiálů sběratelů
zastoupených v herbáři Botanického oddělení Mo-
ravského zemského muzea (J. Freyn, E. Formánek,
E. Nyárády, J. Podpěra atd.).

Výsledky:
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, téma

Taxa described by Joseph Franz Freyn from the East
Turkey, bude uplatněno v roce 2015,

1 x Jneimp, článek v odborném recenzovaném
periodiku, téma Type material of Chrysanthemum
zawadzkii (Asteraceae) in the Hungarian natural his-
tory museum, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl splněn. V roce 2015 budou uplatněny dva vý-
sledky 1 x Jimp a 1 x Jneimp.

Cíl 2: Studium rodu Cynoglossum a příbuzných
rodů čeledi Boraginaceae.

Výsledky: 2 x Jneimp – článek v odborném re-
cenzovaném periodiku, 1. téma New combinations
in the Cynoglossum montanum group (Boragina-
ceae) in the mediterranean area; 2. článek vztahující
se k rodu Solenanthus, v obou případech bude uplat-
něno v roce 2015/2016.
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Cíl plněn. První z článků (Cynoglossum) je
odevzdán do časopisu Edinburgh journal of Bo-
tany, termín vyjití bude v roce 2016, druhý článek
(Solenentus) je rozpracován a bude submitován
v roce 2016.

Cíl 3: Athos – floristický výzkum a hledání stop
na Athosu zemřelého moravského botanika E. For-
mánka. Probíhá sběr materiálu, determinace a jeho
vyhodnocování.

Výsledky:
1 x Jneimp – článek v odborném recenzovaném

periodiku, zpracování sběrů z expedic na horu
Athos, předpokládané uplatnění v roce 2016/2017. 

Cíl plněn. Článek o druhu Silene samothracica
po recenzním řízení časopisu Phytologia bacanica
byl vrácen k přepracování, tedy jeho submitace ne-
byla prozatím úspěšná, po dohodě s recenzentem
bude třeba zajistit větší množství materiálu a proto
jeho publikace je zatím nejistá. Redakci jsem odes-
lal nový příspěvek o výskytu Tilia platyphylos na
Athosu. Prozatím je v recenzním řízení.

Cíl 4: Floristický průzkum vybraných lokalit se
zaměřením na fytogeograficky významné taxony.

Výsledky:
1 x Jimp či Jsc – článek v impaktovaném časopise

či článek v odborném periodiku zařazeném v data-
bázi SCOPUS, problematika výskytu druhu, Eup-
horbia hypericifolia aj. v Evropě, předpokládané
uplatnění v roce 2015.

Cíl splněn částečně. V roce 2015 bude uplatněn
výsledek 1 x Jimp. Během zahraniční redakce však
došlo k nezařazení odkazu na IP DKRVO.

47.
Zoologie
– garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc.
(EG – zoologie)

Cíl 1: Dlouhodobé sledování jediné životaschopné
populace želvy bahenní v ČR na lokalitě Betlém
a rozšíření monitoringu na další přilehlé oblasti, kam
se tento druh z Betléma přirozeně šíří (Břeclavsko).
Základní metodou monitoringu budou pravidelné
odchyty a značkování znovu vypouštěných jedinců.
Zkompletování fotografií (celkem cca 1 000 obr.) a vi-
deodokumentace (celkem cca 50 hod.) umožní vy-
tvořit o celém projektu přírodopisný videodokument.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, téma Biologie reintrodu-

kované populace želvy bahenní na lokalitě Betlém

(jižní Morava) zpracování dvacetileté existence je-
diné životaschopné populace želvy bahenní v České
republice, bude uplatněno v roce 2015, 

1 x A – DVD, přírodopisný videodokument, bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. V roce 2015 budou uplatněny vý-
sledky 1 x B a 1 x A, druhý výsledek bude předán
15. 1. 2016. Práce v terénu i plánované výstupy
byly splněny. Terénní výzkum, vzhledem k závaž-
nosti zjištěných dat, bude dále pokračovat i v ná-
sledujícím roce.

Cíl 2: Monitoring sladkovodních druhů ryb v po-
vodí řeky Rio Curaray (Amazonie, Ekvádor). Poři-
zování databáze DNA u vybraných druhů (spolu-
práce na mezinárodním projektu, koord. Dr. J.
Mendel, AV ČR). 

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, publikování výsledků

dlouholetých ichtyologických výzkumů v oblasti
Amazonie, bude uplatněno v letech 2015/2016,

1 x J – článek v odborném nerecenzovaném pe-
riodiku, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl plněn částečně. Výsledek 1 x B je plánován až
na léta 2017/2018, neboť v roce 2015 se z finanč-
ních důvodů neuskutečnily některé terénní práce
(přesunuto na 2. pololetí 2016), průběžně pokračo-
valy laboratorní práce. Uplatněn je výsledek 1 x J.
V časopise Universitas však došlo k vypuštění od-
kazu na IP DKRVO, které již redakce neopravila.

48.
Botanika
– garant: Mgr. Hana Ševčíková
(EF – botanika)

Cíl 1: Taxonomicko fylogenetické studie evrop-
ských druhů rodů štítovka (Pluteus) s návazností na
mimoevropské druhy. Terénní výzkum, zpracová-
vání sběrů a příprava publikací.

Výsledky:
1 x Jimp a 3 x Jrec – článek v impaktovaném ča-

sopise a odborném recenzovaném časopise, (Jimp
bude uplatněno v letech 2015/2016 v závislosti na
úspěšné submitaci článku, Jrec budou uplatněny
v roce 2015).

Cíl splněn. Vzhledem k nepříznivému růstu hub
byly především zpracovávány sběry z předchozích
let, v měsících s příznivějším klimatem se také us-
kutečnil další terénní výzkum. Byl popsán nový ev-
ropský druh štítovky (Pluteus floccipes), publikace
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nového taxonu v časopise Jimp je v tisku. Jeden článek
zpracovávající taxonomicko fylogenetické výsledky
studia evropských druhů rodu štítovka Jrec byl publi-
kován, další dva články Jrec jsou v tisku. V roce 2015
budou uplatněny výsledky 1 x Jimp a 3 x Jrec. Vý-
sledky 1 x Jimp a 2 x Jrec budou předány 15. 1. 2016.

Cíl 2: Vzácné houby okolí Brna. Terénní výzkum,
zpracovávání sběrů a příprava publikací.

Výsledky:
1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném ča-

sopise, bude uplatněn v roce 2015.
Cíl splněn. Vzhledem k nepříznivému růstu hub

byly především zpracovávány sběry z předchozích
let, v měsících s příznivějším klimatem se také us-
kutečnil další terénní výzkum. V roce 2015 bude
uplatněn výsledek 1 x Jrec, bude předán k 15. 1.
2016.

49.
Hudební věda
– garant: Mgr. Simona Šindlářová
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl 1: Výzkum strážnické hudební sbírky hrabat
Magni.

Výsledky:
1 x B – odborná kniha (společně s J. Čižmářem),

Strážnická hudební sbírka hrabat Magni – tematický
katalog, bude uplatněno v roce 2016, a 1 x A – elekt-
ronický dokument: online katalog této sbírky pro
mezinárodní soupis hudebních pramenů RISM,
bude uplatněno v roce 2016,

2 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, 1. téma Hudební kultura rodu Magni, 2.
Magnisovská hudební sbírka a nález loutnové tabu-
latury, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl plněn. Uplatnění všech výsledků se předpo-
kládá v roce 2016.

Cíl 2: Osobnost muzikologa Vladimíra Helferta.
1 x M – vědecká konference, uspořádání jedno-

denní konference k 70. výročí úmrtí Vladimíra Hel-
ferta, bude uplatněno v roce 2015.

1 x E – uspořádání výstavy, téma Vladimír Helfert,
zakladatel Oddělení dějin hudby Moravského zem-
ského muzea, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl plněn. Uspořádána konference s názvem
K odkazu Vladimíra Helferta, hudebněvědná kon-
ference u příležitosti 70. výročí úmrtí zakladatele
brněnské muzikologie, konaná v rámci Týdne hu-
manitních věd na Filozofické fakultě Masarykovy

univerzity v Brně (datum a místo konání: 18. listo-
padu 2015, posluchárna N 21 Ústavu hudební vědy
FF MU, Janáčkovo náměstí 2a, Brno, počet účastníků:
20). Konference s početnou účastí referujících i ná-
vštěvníků přinesla nové poznatky a kritické zhodno-
cení odkazu nejvýznamnější osobnosti české muziko-
logie, Vladimíra Helferta. Příspěvky budou otištěny
v recenzovaném časopise Musicologica Brunensia,
2/2016. Proběhla rovněž výstava Vladimír Helfert –
70. výročí tragického úmrtí zakladatele Oddělení
dějin hudby MZM (místo a doba konání: Památník
Leoše Janáčka, Smetanova 14, 22. 4. – 7. 6. 2015,
autor:  Mgr. Simona Šindlářová). Komorní výstava
připomněla zakladatele Oddělení dějin hudby MZM
optikou 70. výročí konce 2. světové války. Pramenný
výzkum přinesl nové informace týkající se účasti Vla-
dimíra Helferta v protinacistickém odboji. V  roce
2015 bude uplatněn výsledek 1 x M a 1 x E.

50.
Pedologie
– garantka: Mgr. Jana Šušolová
(DF – pedologie)

Cíl: Pedologický a mikromorfologický výzkum
lokalit v Národním parku Podyjí. 

Výsledky:
2 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, témata: 1. pedologický výzkum v NP Podyjí
zaměřen na detailnější výzkum humolitových půd-
ních horizontů; 2. zhodnocení geologického vývoje
na archeologické lokalitě Mikulčice z hlediska sedi-
mentů, bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl plněn. Výsledky 2 x Jrec budou uplatněny
v roce 2016.

51.
Antropologie
– garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl: Život a smrt v pravěkých a historických po-
pulacích na základě antropologického zpracování
lidských kosterních pozůstatků získaných při ar-
cheologických výzkumech na území České repu-
bliky a Slovenska. 

Výsledky: 
2 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, 1. článek věnovaný demografii, zdravot-
nímu stavu a metrice neolitické populace z Nitry-
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Horných Krškan. Výsledky budou porovnány s ob-
dobně datovaným pohřebištěm ve Vedrovicích; 2.
článek zabývající se antropologickou analýzou mla-
dohradištního pohřebiště v Určicích, v obou přípa-
dech bude uplatněno v roce 2015/2016.

Cíl průběžně plněn. První výsledek 1 x Jrec bude
uplatněn v roce 2015 a předán 15. 1. 2016 a druhý
výsledek 1 x Jrec bude uplatněn v roce 2016. Oba
články budou předány redakcím na podzim roku
2015 (resp. článek č. 1, článek č. 2 již byl aktuálně
předán redakci časopisu Acta Musei Moraviae, Sci.
soc.), s ohledem na další recenzní řízení není jed-
noznačné, zda budou oba výsledky uplatněny ještě
v číslech ročníků 2015.

52.
Etnologie
– garantka: PhDr. Eva Večerková, CSc.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování a vyhodnocení fondu lidové
obyčejové tradice v českých zemích (artefakty, te-
rénní a archivní záznamy).

Výsledky:
1 x B – odborná kniha, publikace Obyčeje a slav-

nosti v české lidové kultuře (pro nakladatelství Vyše-
hrad), bude uplatněno v roce 2015,

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časo-
pise, téma Výroční obyčeje v lidové kultuře němec-
kého etnika na Slavonicku a Novobystřicku, bude
uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Výsledek 1 x Jrec bude uplatněn v roce
2015 a předán 15. 1. 2016. Výsledek 1 x B bude
uplatněn v roce 2015 a předán 15. 1. 2016. Kniha
Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře vychází
v nakladatelství Vyšehrad a pro svůj velký rozsah
bude tištěna až na přelomu roku 2015/2016. Před-
pokládáme předání 15. 1. 2016.

Mimo IP DKRVO bude uplatněn výsledek 1 x C
(téma: O léčitelských rukopisných knihách ve sbír-
kách Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea. In: Léčení a léčitelství v lidové tradici. Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti 2015, s. 227–233. Bude
uplatněno v roce 2015 a předáno 15. 1. 2016.

53.
Hudební věda
– garant: Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl 1: Výzkum hudebního repertoáru kláštera au-
gustiniánů v Brně ve druhé polovině 18. století
a práce na tematickém katalogu hudební sbírky to-
hoto kláštera. 

Výsledek:
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise,

téma Die Marienverehrung bei den Augustinern in
Brünn in der 2. Hälfte des 18. Jhdts im Spiegel des do-
rtigen Musikrepertoires, bude uplatněno v roce 2016.

Cíl bude uplatněn v roce 2016.
Cíl 2: Vytvoření a přednesení referátu Venga quel

dì felice! Dynastisch-politische Botschaft der für Karl
VI. und Elisabeth Christine gewidmeten musikalis-
chen Huldigungswerken (1723) na mezinárodní kon-
ferenci: Die Repräsentation der Habsburg-Lothrin-
gischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und
Architektur, ca. 1618–1918, Wien, 8. – 10. června
2015, pořadatel: Österreichische Akademie der Wis-
senschaften, Institut für kunst- und musikhistoris-
che Forschungen (IKM).

Cíl byl splněn. Referát s názvem Venga quel di`fe-
lice! Dynastisch-politische Botschaft der für Karl
VI. und Elisabeth Christine gewidmeten musika-
lischen Huldigungswerken (1723) byl přednesen
dne 8. 6. 2015 ve Vídni na konferenci Die Repräsen-
tation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in
Musik, visuellen Medien und Architektur, ca. 1618–
1918, pořádané Österreichische Akademie der Wis-
senschaften, Institut für kunst- und musikhistoris-
che Forschungen; písemná podoba tohoto referátu
bude odevzdána pořádající instituci do tisku dne 30.
11. 2015. Výsledek bude zařazen do cílů roku 2016.

54.
Mineralogie
– Garantka: Mgr. Eva Víšková
(DB – Geologie a mineralogie)

Cíl 1 Revize klastických sedimentů s ohledem na
výskyt vltavínů. Bude provedeno revizní terénní stu-
dium málo známých klastických sedimentů s vlta-
víny, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy a cha-
rakterizován jejich vztah k mladoterciérním
sedimentům.

Výsledek:
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném

v databázi SCOPUS, bude uplatněno v roce 2016
Cíl plněn. Studium těžkých minerálů proběhlo

v roce 2015. Plánovaný výsledek 1 x Jsc je rozpra-
cován a bude uplatněn podle plánu v roce 2016.

121Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

ge
ne

rá
ln

í ř
ed

ite
ls

tv
í

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

ěj
ší

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

itř
ní

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
ek

on
om

ik
u

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
od

bo
rn

ou
 č

in
no

st



55.
Hudební věda
– garant: PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Výzkum života a díla Leoše Janáčka.
Výsledky:
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-

riodiku, téma geneze opery Věc Makropulos Leoše
Janáčka, bude uplatněno v roce 2015.

Cíl splněn. Řešitel se v roce 2015 dle stanovených
cílů věnoval genezi a recepci opery Leoše Janáčka
Věc Makropulos. V roce 2015 je uplatněn výsledek
1 x Jrec. Dodatečně jsou uplatňovány výsledky
z roku 2014: jeden výsledek 1 x Jrec (Zahrádka,
Jiří: Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta. In:
Karel Steinmetz, David Kozel a kol.. Janáčkiana
2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konfe-
rence. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,
2015. s. 39–46) je uplatněn v roce 2015 a druhý vý-
sledek 1 x Jrec (Zahrádka, Jiří: Leoš Janáček a sou-
borné kritické vydání jeho díla. Opus musicum,
Brno: Opus musicum o.p.s., 2015, roč. 47/2015,
č. 6, v tisku) bude uplatněn v roce 2015 s předáním
výsledku 15. 1. 2016.

Vyhodnocení a závěr pro rok 2015
Je možno konstatovat, že cíle stanovené Rozhodnu-

tím Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace na základě zhodnocení jí dosažených vý-
sledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zá-
kona č. 130/2002 Sb. (MK-S 1009/2015 OVV z 30. 11.
2015) byly dosaženy.

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
náměstek generálního ředitele Moravského zemského
muzea pro odbornou činnost
ředitel Historického muzea
koordinátor IP DKRVO

Příloha Zprávy o plnění cílů 
IP DKRVO za rok 2015

Část 1.
Výsledky uplatňované za rok 2014 vzniklé s vaz-

bou na IP DKRVO, dodávka 11. prosince 2015

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Antonín, Vladimír – Vizzini, Alfredo – Ercole, En-

rico – Leonardi, Marco
4. „Strobilomyces pteroreticulosporus (Boletales),

a new species of the S. strobilaceus complex from the
Republic of Korea and remarks on the variability of
S. confusus“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1179-3163; Phytotaxa, 219, č. 1, s. 78-86; 9 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.219.1.6
9. WOS: 000359022400006

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Antonín, Vladimír – Ďuriška, Ondřej – Jančovi-

čová, Soňa – Tomšovský, Michal
4. „Identity of Agaricus brevipes Bull. (Melanoleuca

brevipes, Tricholomataceae, Basidiomycota)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1861-8952; Mycological Progress, 14, nečíslováno,

107 (časopis nemá klasickou paginaci); 12 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s11557-015-1125-0
9. WOS: doposud není zařazen

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Moreau, Pierre-Arthur – Vila, Jordi – Aime, M.

Canherine – Antonín, Vladimír – Horak, Egon - Pérez-
Butrόn, José Luis – Richard, Franc – Urban, Alexander
– Welti, Stéphane – Vizzini, Alfredo

4. „Cibaomyces and Cyptotrama, two new genera for
Europe, and an emendation of Rhizomarasmius (Basi-
diomycota, Physalacriaceae)“
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5. DKRVO, MK000094862
6. 1861-8952; Mycological Progress, 14, nečíslováno,

4 (časopis nemá klasickou paginaci); 16 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s11557-015-1024-4
9. WOS: 000352257900003

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Kumar Dutta, Arun – Wilson, Andrew W. – An-

tonín, Vladimír – Acharya, Krishnendu
4. „Taxonomic and phylogenetic study on Gymnopus

from Eastern India. I.“
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 1861-8952; Mycological Progress, 14, nečíslováno,

79 (časopis nemá klasickou paginaci); 18 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s11557-015-1094-3
9. WOS: 000361492900001

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Vizzini, Alfredo – Antonín, Vladimír – Sesli, Er-

tugrul – Contu, Marco
4. „Gymnopus trabzonensissp. nov. (Omphalotaceae) and

Tricholoma virgatumvar. fulvoumbonatumvar. nov. (Tricho-
lomataceae), two new white-spored agarics from Turkey“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1179-3163; Phytotaxa, 226, č. 2, s. 119-130; 12 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.226.2.2
9. WOS: 000361463100002

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Antonín, Vladimír – Testoni, Antonio – Tomšov-

ský, Michal 
4. „Crinipellis mezzanensis, a new species from Italy”
5. DKRVO, MK000094862
6. 1805-1421; Czech Mycology, 67, č. 1, s. 23-27; 5 
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Baňař, Petr – Štys, Pavel – Rahanitriniaina, Sa-

hondra Lalao – Rabotoson, Marie Estherine

4. „Two new species of the genus Proboscidopirates
(Hemiptera: Heteroptera: 

Enicocephalidae) from Madagascar with a list of the
species“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1175-5326 (print edition); Zootaxa, 3905, č. 3,

s. 407-417; 11
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000347980300006

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Blecha, Jaroslav
4. „The Enigmatic Puppets of Important Czech Ma-

rionettists, the Flachs“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1803-845X; Theatralia 2, s. 35-69; 35
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.5817/TY2015-2-2

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Břečka, Jan
4. „Před sedmdesáti lety skončila válka…Průběh

osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu –
květnu 1945“

5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-7028-443-8; 75 s., Brno, Moravské zemské

muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Vašek, František – Černý Vladimír – Břečka Jan
4. „Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje

v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-86736-419, 978-80-7028-445-2; 616 s.,

Brno, Archiv města Brna – Moravské zemské muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Břečka, Jan
4. „Moravské Slovácko a československé výsadkové

operace ze Západu v letech 2. světové války“
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5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-7028-450-6; 93 s., Brno, Moravské zemské

muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2014
3. Čižmářová, Jana – Čižmář, Miloš
4. „Pozdně halštatský nález z Pavlovic (okr. Vyškov)

a několik dalších halštatských depotů z Moravy“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-432-2; J. Čižmářová – N. Venclová

– G. Březinová (eds.): Moravské křižovatky. Střední
Podunají mezi pravěkem a historií, 22, s. 35-56, Brno,
Moravské zemské muzeum

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2014
3. Čižmářová, Jana – Stuchlík, Stanislav
4. „Laténské pohřebiště v Boroticích (okr. Znojmo)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-432-2; J. Čižmářová – N. Venclová

– G. Březinová (eds.): Moravské křižovatky. Střední
Podunají mezi pravěkem a historií, 16, s. 471-486, Brno,
Moravské zemské muzeum

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2014
3. Čižmářová, Jana
4. „Laténské dvojnáramky na Moravě“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-432-2; J. Čižmářová – N. Venclová

– G. Březinová (eds.): Moravské křižovatky. Střední
Podunají mezi pravěkem a historií, 10, s. 461-470, Brno,
Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D 
2. 2014
3. Dvořáková, Hana  
4. „Trvání ve změně (Dauern im Wechsel)“
5. IP DRKVO, MK 00094862
6. 978-80-86611-63-1; Muzeum a změna IV. The Mu-

seum and the Change IV. Sborník z mezinárodní mu-

zeologické konference 12. – 14. 11. 2013. Praha 2014, 4,
s. 46-49, Praha, Národní muzeum

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3. Galuška, Luděk
4. „Sokolník“ ze Starého Města – Moravany 9. století

nepochopená cizí tematika a nebo domácí „fotografie“
své doby“

5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-8127-122-9; Byzantinoslovaca 5, 2014, 14,

s. 128-141, Bratislava, Univerzita J. A. Komenského
v Bratislave

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Grossmannová, Dagmar
4. „Pfennige der österreichischen Länder im mähris-

chen Münzwesen des 13. Jahrhunderts“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 1426-5435; Notae numismaticae / Zapiski numiz-

matyczne 10, 2015, s. 147-164; 18
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.12797/ZP.10.2015.10.09

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Hájek, Zdeněk – Humpolová, Alena – Balcárková,

Adéla
4. „Materiál kultury s lineární keramikou ze smíše-

ných objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště
v Hlubokých Mašůvkách v poloze „Nivky“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1805-918X; Studia Archaelogica Brunensia, 20, č. 1,

s. 21-54; 34
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Houzar, Stanislav 
4. „Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfa-

lerit – Zn-spinel – hyalofán – Ba-flogopit) z mramoru
u Číchova na západní Moravě (moldanubikum)“

5. DKRVO, MK 000094862
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6. 2336-7113 (on-line), 1801-5972 (print); Acta
Rerum Naturalium, 18, s. 1-7; 7

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Gadas, Petr – Novák, Milan – Hrazdil, Vladimír –

Mozola, Juraj – Kummer, Radek
4. „W, Nb, Ta a Fe bohatý brookit z pegmatitu u Bo-

brůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geolo-

gicae, 100, 1, s. 3-16; 14
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2015
3. Koníčková, Šárka – Losos, Zdeněk – Houzar, Sta-

nislav
4. „Geneze zelené plazmy – specifického mikrokrys-

talického křemičitého produktu zvětrávání serpentinitů
(moravské moldanubikum, Český masiv)“

5. DKRVO, MK 000094862
6. 1211-0329 (print), 1804-6495 (online); Bulletin mi-

neralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
v Praze, 23, 1, s. 81-91; 11

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Šebela, Lubomír – Přichystal, Antonín – Humpo-

lová, Alena – Prokeš, Lubomír
4. „Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice.

A contribution to lithic chipped industry research in
southwestern Moravia eneolitické hradisko Starý
Zámek u Jevišovic. Příspěvek k poznání kamenné ští-
pané industrie na jihozápadní Moravě“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-7250; Přehled výzkumů, 56, č. 1, s. 59-117; 59
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Janáčková, Libuše
4. „I am happy that the sounds of my opera will fly ac-

ross my native land.“ Leoš Janáček and Ostrava“

5. DKRVO 2015, MK000094862
6. 978-80-260-7753-4; Sixty Years of the Janáček Phil-

harmonic Ostrava, 12, s. 109–121, Ostrava, Janáček
Philharmonic Ostrava

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3. Kalinová, Alena
4. „Das Töpferhandwerk in Kunštát na Moravě“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-3-88467-242-6, ISSN 1862-4812; Grunwald, Lutz

(ed.): Den Töpfern auf den Spur. Orte der Keramikher-
stellung im Licht der neuesten Forschung. 46.Internatio-
nales Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises
für Keramikforschung und des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums Mainz vom 16. bis zum 20. September
in Mayen, 8, s. 375-382, Mainz, Verlag des Römisch-Ger-
manischen Zentralmuseums 2015 

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2014
3. Štechová, Táňa – Peterka, Tomáš – Lysák, Filip –

Bradáčová, Jitka – Holá, Eva – Hradílek, Zbyněk – Ku-
bešová, Svatava – Novotný, Ivan – Bartošová, Veronika
– Velehradská, Tereza – Kučera, Jan

4. „Významné mechorosty rašelinišť na Českomorav-
ské vrchovině na prahu 21. století“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1803-1587; Acta Rerum Naturalium, 17, s. 7-32; 26
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D 
2. 2015
3. Měchurová, Zdeňka
4. „Vzpomínky na minulost aneb Nedávné dějiny his-

toricko-archeologického oddělení Moravského zem-
ského muzea“

5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-86736-40-2; Archivum amicus historici est, 11,

s.558-568, Brno, Statutární město Brno / Archiv města Brna
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2015
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3. Měchurová, Zdeňka
4. „Loštická keramika z archeologického výzkumu

brněnského hradu Špilberka“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0231-5823; Archaeologia historica 40, č. 1, s. 89-97; 9
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Měchurová, Zdeňka
4. „Středověký kalendář rolnických prací z pohledu

archeologie, etnografie a evropské ikonografie“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scentia sociales

100, č. 1, 2015, s. 137-160; 24
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2015
3. Neruda, Petr
4. „Blank Length Reconstruction on the Base of

Circular Segment Method – Core Refitting Case
Study“

5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-1119; Anthropologie - International Journal

of the Science of Man 53, č. 3, s. 531-545; 15
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Nerudová, Jana – Kovac, Damir – Tóthová, Andrea
4. „Description of larva and puparium of Oplo-

dontha rubrithorax (Diptera: Stratiomyidae) from
the Oriental Region“

5. DKRVO, MK000094862
6. 1175-5326 (print edition); Zootaxa, 3955, č. 1,

s. 123-131; 9
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000354209600007

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Nerudová, Zdeňka
4. „Technologický rozbor silicidové industrie

z Ondratic I“
5. DKRVO, MK000094862

6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales,
100, č. 1, s. 3-32; 30

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2015
3. Nerudová, Zdeňka
4. „On site settlement activities: the example of the

Epigravettian site of Brno-Štýřice III (Czech republic)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-1119; Anthropologie - International Journal

of the Science of Man, 53, č. 1-2, s, 245-256; 12
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační
1. Jrec
2. 2015
3. Ocetková, Hana
4. „Luboš Ogoun a jeho působení v brněnském baletu

v letech 1961–1964“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

100, č. 1, s. 161-170; 10
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2015
3. Oliva, Martin
4. „K otázce redistribučních center štípané industrie

kultury s lineární keramikou.
Litický inventář stupně IIb zPustějova vOderské bráně“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-1267; Archeologické rozhledy 67, s. 23-44; 22
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Pivoda, Ondřej
4. „Zdeněk Nejedlý a Vítězslav Novák. Ke vztahu hu-

debního kritika a skladatele“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1212-0391; Musicologica Brunensia, 50, č. 1, s. 165-

176; 12
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
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2. 2015
3. Čižmářová, Hana – Roblíčková, Martina
4. „Sídliště z doby laténské ve Šlapanicích – „Široká

pole“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-8338; Pravěk. Nová řada, 22, s. 121-165; 45
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2014
3. Salaš, Milan
4. „Depot bronzových kolečkovitých závěsků doby

popelnicových polí ze Starého Plumlova u Drahan (okr.
Prostějov)“

5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-432-2; Moravské křižovatky. Střední

Podunají mezi pravěkem a historií (eds. J. Čižmářová –
N. Venclová – G. Březinová), 10, s. 89-98, Brno, Morav-
ské zemské muzem

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Sutorý, Karel
4. „Typification of names published by Joseph Franz

Freyn from eastern Turkey“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1179-3155 (print), 1179-3163 (online); Phytotaxa

221, č. 3, s. 279-287; 9
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10,11646/phytotaxa.221.3.5
9. WOS: dosud nepřiděleno

A (výsl. publikační)
1. Jneimp
2. 2015
3. Sutorý, Karel
4. „Type material of Chrysanthemum zawadzkii

(Asteraceae) in the Hungarian Natural History Museum”
5. DKRVO, MK000094862
6. 0236-6495 (print), 1588-2578 (online); Acta Bota-

nica Hungarica 57, č. 1-2, s. 233-234; 2 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1556/ABot.57.2015.1-2.19

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015

3. Šebela, Miroslav
4. „Historie, biologie a ekologie reintrodukované po-

pulace želvy bahenní (Emys orbicularis) na Lokalitě Bet-
lém (jižní Morava, Česká republika)“

5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-447-6; 121 s., Brno, Moravské zemské

muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Šebela, Miroslav
4. „Vracet se, či nevracet“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-3387; Universitas 48, č. 2-3, s. 84-96; 13 
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Ševčíková, Hana
4. „Štítovka běloučká – Pluteus inquilinus – vzácný

druh naší mykobioty“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-5887; Mykologické listy 130, s. 12-18; 7
7. Moravské zemské muzeum

Část 2
Výsledky uplatňované za rok 2015 vzniklé s vaz-

bou na IP DKRVO, dodávka 15. ledna 2016

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Deng, Chun-Ying – Antonín, Vladimír – Wen,

Ting-Chi – Li, Tai-Hui
4. „Marasmius fissuratus, a new species from Northe-

ast China“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0082-0598; Sydowia, 67, č. 1, s. 45-50; 6 
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.12905/0380.sydowia67-2015-0045
9. WOS: 000366618200006

A (výsl. publikační)
1. Jrec 
2. 2015
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3. Beránková, Helena
4. „Moravský skandál. Nové (?) cesty a cíle výtvarného

folklorizmu“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1335-5074; Etnologické rozpravy 22, č.2, s.101-109; 9
7. Moravské zemské muzeum 

A (výsl. publikační)
1. E 
2. 2015
3. Beránková, Helena – Bárta, Jaroslav
4. „Vesnice – fotografie studentů FAMU“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, 2, 157,

6. 10. 11. 2015 – 31. 1. 2016
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. E
2. 2015
3. Blecha, Jaroslav
4. „Vějíř loutek dálného orientu (Asijské loutky ve

sbírce Helgy Brehme ze Stuttgartu)“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác,

2, 655, 5. 11. 2015 – 30. 6. 2016, k výstavě recenzovaná
kniha Blecha, Jaroslav: Vějíř loutek dálného orientu.
Brno 2015, 69 s., ISBN: 978-80-7028-458-2

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. E
2. 2015
3. Blecha, Jaroslav
4. „Pan Franc ze zámku (Loutky moravských kočov-

ných loutkářů Flachsů)“
5. DKRVO, MK000094862
6. Regionální muzeum Mikulov, Zámek Mikulov, 1,

651, 5. 6. 2015 – 13. 9. 2015
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. E
2. 2015
3. Drahoš, Zdeněk – Kocisek, Jan
4. „Tři tisíce let knižního umění - Skvosty pěti kultur“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, 2, 517,

3. 4. 2015 – 7. 6. 2015
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Dvořáková, Hana 
4. „Trauma konce války roku 1945 v dokladech lidové

religiozity“
5. DRKVO, MK000094862
6. 0049-0436; Jižní Morava 51, s. 86-91; 6
7. Moravské zemské muzeum 

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Fišer, Zdeněk
4. „František Skopalík. Život a dílo v dokumentech II.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-87709-11-5; 604 s., Brno, Matice Moravská

– Moravské zemské muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Grossmannová, Dagmar 
4. „Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13.

století / Deniers and Bracteates in Moravia in the Second
Half of the 13th Century“

5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-7028-437-7; 236 s., Brno, Moravské zemské

muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Grossmannová, Dagmar
4. „Poklad z Bezuchova jako významný pramen pro

moravské peněžní dějiny 13. století“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 1803-7429; Studia historica Brunensia 62, č. 1,

s. 115-133; 19
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Hájek, Zdeněk – Koubková, Hana – Čerevková,

Alžběta 
4. „Pravěké a středověké osídlení na katastru obce Tet-

čice a blízkého okolí“

www.mzm.cz128



5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

100, č. 2, s. 207-216; 10
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Hájek, Zdeněk – Čerevková, Alžběta – Koubková,

Hana
4. „Poloha a přírodní prostředí“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické doklady

lidských aktivit na katastru obce a blízkého okolí, 14,
s. 7-17, 161-163, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Hájek, Zdeněk
4. „První zemědělci“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické doklady

lidských aktivit na katastru obce a blízkého okolí, 10,
s. 43-49, 165-167, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Hájek, Zdeněk – Čerevková, Alžběta
4. „S kamenem i kovem“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické doklady

lidských aktivit na katastru obce a blízkého okolí, 7, s. 50-
54, 168-169, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Hájek, Zdeněk 
4. „Katalog lokalit“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické doklady

lidských aktivit na katastru obce a blízkého okolí, 20,
s. 129-148, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Buriánek, D. – Houzar, Stanislav – Hrazdil, Vla-

dimír – Koníčková, Šárka – Toman, Jiří
4. „Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, zá-

padní Morava“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scietiae geologi-

cae 100, č. 2, s. 17-28; 12
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Jeřábková, Eleonora – Reissner, Martin – Sahánek,

Stanislav
4. „The Moravian Writer Marie von Ebner-Eschen-

bach and Zdislavice“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-7028-457-5; 90 s., Brno, Moravské zemské

muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec 
2. 2015
3. Kalinová, Alena
4. „Nové poznatky o výzkumu novokřtěnecké kera-

miky v letech 1940–1945 v Moravském zemském
muzeu“

5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae) 49, č. 2, s. 101-124; 24
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Kašparová, Dagmar – Jelínek, Jaroslav
4. „Nálezy mincí u Archlebova (okr. Hodonín) z ob-

dobí 15. století“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 0862-1159; Folia numismatica (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae) 29, č. 2, 185-193; 9 
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
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3. Kolibáč, Jiří
4. „Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Fa-

milies. Trogossitidae”
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 0022-8567 (print); Journal of the Kansas Entomo-

logical Society, 88, č. 2, s. 237-239; 3
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000365816400020

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Kostrhun, Petr
4. „Významné moravské vědecké osobnosti a Býčí

skála“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-461-2; Jeskyně Býčí skála ve svých dě-

jích a pradějích / Býčí skála Cave: History and Prehistory,
15, s. 185-199, Anthropos – Studies in Anthropology, Pa-
laeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology,
Vol. 39 /N.S. 31/, Brno, Moravské zemské muzeum

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Kostrhun, Petr
4. „Mezinárodní kongres Asociace pro výzkum kvar-

téru v Leningradě v roce 1932“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales,

100, č. 2, s. 179-206; 28
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Kraflová, Hana
4. „Bohumil Marčák (1924-2010). Příběh jedné žur-

nalistické kariéry v Československu druhé 
poloviny 20. století ve světle dokumentů z pozůsta-

losti“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales,

100, č. 2, s. 261-280; 20
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015

3. Kučera, Jan – Bradáčová, Jitka – Holá, Eva – Jan-
dová, Julie – Košnar, Jiří – Kubešová, Svatava – Kyselá,
Monika – Laburdová, Jitka – Manukjanová, Alžběta –
Tkáčiková, Jana – Štechová, Táňa

4. „Mechorosty zaznamenané v průběhu terénních
bryologických kurzů Jihočeské Univerzity na Šumavě
v roce 2014“

5. DKRVO, MK000094862
6. 0862–8904; Bryonora 56, s. 88-101; 14
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Sychra, Jan – Malenovský, Igor
4. „Potvrzení výskytu kříska leknínového (Erotettix

cyane, Hemiptera: Cicadellidae) v České republice. The
Pondweed Leafhopper Erotettix cyane (Hemiptera: Ci-
cadellidae) confirmed in the Czech Republic“

5. DRKVO, MK000094862
6. 0375-1686; Sborník Severočeského muzea, Přírodní

vědy, 33, s. 181-194; 14
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Malý, František
4. „Opera de Passione Domini Nostri Jesu Christi

(Třebíčská zpěvohra o umučení Páně). Kritická edice“
5. DKRVO, MK000094862
6. 979-0706522-18-0; 71 s., Brno, Hudební naklada-

telství Salve Regina
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Měchurová, Zdeňka – Pončíková, Pavlína
4. „Zaniklé středověké vsi a jejich prezentace veřej-

nosti. K nynějšímu stavu archeologických lokalit zkou-
maných v Moravském zemském muzeu“

5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

100, č. 2, s. 231-244; 14
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
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3. Mitáček, Jiří
4. „Morava za vlády Lucemburků“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-438-4; Středověká Morava, 12, s. 59-

70, Brno, Moravské zemské muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Mitáček, Jiří
4. „Církev na Moravě v době předhusitské“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-438-4; Středověká Morava, 13, s. 135-

147, Brno, Moravské zemské muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Novotný, Ivan – Mudrová, Radka
4. „Ecology and distribution of the rare copper moss

Streptocolea atrata (Bryopsida, Grimmiaceae) in the
Czech Republic“

5. DKRVO, MK000094862
6. 2336-3193; Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64, s. 23-26; 4
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1515/cszma-2015-0005

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Oliva, Martin
4. „Mezolitická těžba rohovce v Krumlovském lese

v kontextu neolitizace střední Evropy. Mesolithic chert
mining in Krumlov Forest (Krumlovský les) in the con-
text of the Neolithisation of central Europe”

5. DKRVO, MK000094862
6. 0031-0506; Památky archeologické 106, s. 5-42; 38
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Oliva, Martin
4. „Umění moravského paleolitu. Atlas sbírky Ústavu

Anthropos Moravského zemského muzea / Palaeolithic
art of Moravia. The Anthropos Collection of the Mora-
vian Museum“

5. DKRVO, MK000094862

6. 978-80-7028-455-1; 172 s., Anthropos – Studies in
Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and
Quaternary Geology, Vol. 38 /N.S. 30/, Brno, Moravské
zemské muzeum

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Oliva, Martin
4. „Sídliště ze starší doby kamenné“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-461-2; Býčí skála ve svých dějích a pra-

dějích / Býčí skála Cave: History and Prehistory, 33, s. 82-
114, Anthropos – Studies in Anthropology, Palaeoethno-
logy, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 39
/N.S. 31/, Brno, Moravské zemské muzeum

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Oliva, Martin
4. „Počátky vědeckého výzkumu – archeologie v Býčí

skále“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-461-2; Býčí skála ve svých dějích a pra-

dějích / Býčí skála Cave: History and Prehistory, 9, s. 40-
48, Anthropos – Studies in Anthropology, Palaeoethno-
logy, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 39
/N.S. 31/, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Pechová, Jarmila
4. „Zuby a ústní dutina v léčbě a prevenci“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-87671-22-1; Léčení a léčitelství v lidové tra-

dici, 11, s. 181-191, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Pechová, Jarmila
4. „Řemesla, živnosti a zaměstnání v Brně-Tuřanech

před rokem 1948“
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5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae) 49, č. 2, s. 177-202; 26
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. E 
2. 2015
3. Pechová, Jarmila
4. „Ryba v lidové kultuře“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, 6,

334, 1. 12. 2015 – 27. 3. 2016; nerecenzovaný katalog:
Pechová, Jarmila: Ryba v lidové kultuře, Brno, Mo-
ravské zemské muzeum, ISBN 978-80-7028-459-9,
33 s.

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. E
2. 2015
3. Poláková, Jana – Večerková, Eva
4. „Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou u sou-

sedů?“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, 1,

1000, 24. 11. 2015 – 7. 2. 2016; nerecenzovaný katalog:
Poláková, J. – Večerková, E.: Ježíšek nebo Santa Klaus.
A co dostanou u sousedů?, Brno, Moravské zemské mu-
zeum. ISBN 978-80-7028-4065. 57 s.

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Poláková, Jana 
4. „Šťastné a vietnamské Vánoce“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia etnographica (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae) 49, č. 1, s. 23-32; 10
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Pivoda, Ondřej
4. „Rozhlasová hudba a Pavel Haas“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1212-0391; Musicologica brunensia, 50, č. 2, s. 53-

67; 15

7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.5817/MB2015-2-5

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Poláková, Jana
4. „Účinek zaručeně jistý. Inzeráty a reklamy zaměřené

na léčení a zdraví v Kalendáři paní a dívek českých v le-
tech 1910-1920“

5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-87671-22-1; Léčení a léčitelství v lidové tra-

dici, 17, s. 253-269, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Ilustrace. Pohledy na výtvarný doprovod české

dětské knihy / Illustration. Insights into Illustrations to
Accompany Czech Childrenʻs Books“

5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-439-1; 219 s., Brno, Moravské zemské

muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Industrializace, modernizace a kolektivizace

východomoravského venkova na příkladu mlynáře
Jana Filipoviče. Cílevědomý živnostník a závodník
z Hodonínska“

5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae) 49, č. 2, s. 153-176; 24
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Ušlechtilá technika a luxus na dvou kolech. Vin-

cent Rapide C“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 5, s. 44-54; 11
7. Moravské zemské muzeum
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A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Rozvážný evropský expres. BMW R 100 RT“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 10, s. 46-51; 6
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Moravský motocyklový a automobilový závodník

Jan Filipovič. Nejrychlejší mlynář“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 3, s. 66-73; 8
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3. Roblíčková, Martina – Káňa, Vlastislav
4. „Předběžný paleontologický průzkum jeskyně Pru-

žinské Dúpné (Strážovské vrchy, Slovensko)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-87857-19-9, ISSN 1211-8397; Speleofórum

2015, volume 34, s. 94-99, 6, Praha, Česká speleologická
společnost

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2015
3. Roblíčková, Martina – Nerudová, Zdeňka – Ný-

vltová Fišáková, Miriam
4. „Analýza zvířecích kostí epigravettienské lokality

Brno-Štýřice III, výzkumné sezóny 2012-2014“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-1267; Archeologické rozhledy 67, č. 4, s. 627-

653; 27 
7. Moravské zemské muzeum 

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3. Salaš, Milan
4. „Kovová depozita únětické kultury z výšinné po-

lohy u Rešic (okr. Znojmo)“
5. DKRVO, MK000094862

6. 978-80-7028-432-2; Keď bronz vystriedal meď.
Zborník príspevkov z 23. medzinárodného sympózia
„Staršia doba bronzová v Čechách a na Slovensku“, Le-
vice 8.-11. októbra  2013 (eds. J. Bátora/P. Tóth), 24,
s. 391-414, Bratislava – Nitra, Archeologický ústav Slo-
venskej akadémie vied

7. Moravské zemské muzeum

A. (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Sekerák, Jiří
4. „Mendel and Darwin“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0085–0748; Folia Mendeliana (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae), 51, č. 2, s. 5-9; 5
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. A
2. 2015
3. Šebela, Miroslav
4. „Želva bahenní žije na Betlémě“
5. DKRVO, MK000094862
6. Videodokument, Brno, Moravské zemské muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Ševčíková, Hana
4. „Nálezy hřibu nachového (Rubro)boletus rhodoxan-

thus na jižní Moravě“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0374-9436; Mykologický sborník 92, č. 2, s. 35-41; 7
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Ševčíková, Hana – Borovička, Jan
4. „Pluteus floccipes, a new species from the Czech Re-

public“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0082-0598; Sydowia 67, s. 157-165; 9
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI 10.12905/0380.sydowia67-2015-0157
9. WOS: 000366618200015
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A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Ševčíková, Hana
4. „Přírodní park Baba – neočekávaně bohatá lokalita

druhů čeledi Pluteaceae“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-5887; Mykologické listy 132, s. 4-12; 9
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Ševčíková, Hana 
4. „Štítovka jinošská – Pluteus ephebeus – a její výskyt

v České republice“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0231-9616; Acta musei Reginaehradecensis series

A – scientiae naturales 35, č. 2, s. 23-27; 5
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. M
2. 2015
3. Šindlářová, Simona
4. „K odkazu Vladimíra Helferta“
5. DKRVO, MK000094862
6. uspořádání konference; místo konání akce Ústav

hudební vědy FFMU, Janáčkova nám. 2a, Brno, 18. lis-
topadu 2016, pořadatelé Ústav hudební vědy FF MU
a Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Morav-
ského zemského muzea; 20 účastníků

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Tvrdý, Zdeněk
4. „Antropologická analýza kosterních pozůstatků

z mladohradištního pohřebiště v Určicích“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

100, č. 2, s. 217-229; 13
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Večerková, Eva

4. „Lidové obyčeje německého etnika na Slavonicku
a Novobystřicku“

5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad

Acta Musei Moraviae) 49, č. 2, s. 213-230; 18
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Večerková, Eva
4. „Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7429-627-7; 508 s.; Praha, Nakladatelství

Vyšehrad
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Zahrádka, Jiří
4. „Třeba věřit v lidstvo a velikost lásky!“ Několik ka-

pitol o Janáčkově opeře Věc Makropulos“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-8505; Opus musicum 47, č. 3, s. 19-45; 27
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Zahrádka, Jiří
4. „Leoš Janáček a souborné kritické vydání jeho díla“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-8505; Opus musicum 47, č. 6, s. 21-37; 17
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2014
3. Zahrádka, Jiří
4. „Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7464-709-3; Karel Steinmetz, David Kozel

a kol.: Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikolo-
gické konference, 8, s.39-46, Ostrava, Ostravská univerzita

7. Moravské zemské muzeum

Výsledky, které měly být součástí dodávky 15. 1. 2016
(podle informaci známých k 11. 12. 2015, avšak dosud
nejsou k dispozici k fyzickému předání):
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A (výsl. publikační) – dle posledních zpráv vyjde ve
druhé polovině ledna 2016

1. D
2. 2015
3. Pechová, Jarmila
4. „Obuv a obuvníci v obcích bývalého německého ja-

zykového ostrůvku na Vyškovsku“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-87130-38-4; Obuv v historii 2014. Sborník

materiálů z VII. mezinárodní konference, Zlín 7.-9. října
2014, elektronická verze, Zlín

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační) – dle posledních zpráv vyjde ve
druhé polovině ledna 2016

1. D
2. 2015
3. Salaš, Milan
4. „Réna u Ivančic jako další příklad výšinné lokality

s bronzovými multidepozity“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud neznámé; Doba popelnicových polí

a doba halštatská ve střední Evropě. 2. díl. (ed. J. Ju-
chelka), stránkování dosud neuzavřené, Opava – Brno,
Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

7. Moravské zemské muzeum

Část 3
Neuplatněné výsledky
Vysvětlení k neuplatněným výsledkům jednotli-

vých výzkumných cílů roku 2015:

Cíle roku 2015 (plánována příprava, editace, tisk):
Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – malí velcí

Shakespearové + DVD (jako součást publikace).
Podle individuálního projektu č. 4 tohoto Roz-
hodnutí jsou oba výsledky plánovány s uplatně-
ním 2015, avšak dle sdělení autora byly do ruko-
pisu zapracovávány nové skutečnosti, zjištěné při
heuristice nových pramenů v roce 2015 a tím se
zdrželo rovněž recenzní řízení rukopisu. Tech-
nicky tedy již nebylo možné redakční i DTP zpra-
cování stihnout v roce 2015, jakož ani vlastní vy-
tištění. Přesun uplatnění výsledku tohoto cíle
DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě.
Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Pro-
stějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín. Podle indi-
viduálního projektu č. 8 tohoto Rozhodnutí je

tento výsledek plánován s uplatněním 2015/2016,
autorka navíc podstoupila v průběhu roku vážnou
operaci hlavy, následovanou rekonvalescencí a te-
prve aktuálně se vrací do zaměstnání. Přesun
uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO z roku
2015 na rok 2016.

Galuška, L. – Mitáček, J. – Bortel, R.: Uherské
Hradiště – Sady: 500 let nejranějšího křesťanství ve
střední Evropě. Podle individuálních projektů č. 12
a 32 tohoto Rozhodnutí je tento výsledek pláno-
ván teprve s uplatněním 2016, autoři navíc v le-
tošním roce úspěšně požádali o další účelové pro-
středky v tomto Rozhodnutí ve výši 750 000,- Kč
na další laboratorní a expertní vyhodnocení kos-
terního materiálu studované lokality, které teprve
budou zpracovány a zapracovány do rukopisu
knihy. Přesun uplatnění výsledku tohoto cíle
DKRVO z roku 2015 na rok 2016/2017.

5) V Přehledu dílčích projektů výzkumných a vý-
vojových pracovníků Moravského zemského muzea
podílejících se v rámci DKRVO na řešení úkolů
dlouhodobého koncepčního rozvoje Moravského
zemského muzea v roce 2015 došlo ke změnám
u následujících projektů:

2. Entomologie – garant: RNDr. Petr Baňař,
Ph.D. (EG – zoologie)

Cíl 2: Taxonomie čeledi Aradidae v celosvětovém
měřítku. 

Výsledky: 1 x Jimp – článek v impaktovaném ča-
sopise, nové taxony afrických Aradidae, bude uplat-
něno v roce 2015. Rozhodnutím redakce předmět-
ného časopisu byl plánovaný výsledek (již
odevzdaný, recenzovaný a připravený k publiko-
vání) posunut do prvního čísla dalšího ročníku
časopisu. Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle
IP DKRVO z roku 2015 na roky 2015/2016.

3. Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl: Zpracování fondu Otakara Šrůtka a nezná-
mých (nebo dosud neznámých) fotografů – kompa-
race se sbírkami v Praze, v Rožnově a v dalších re-
gionálních muzeích a Robert Smetana – fotografie
z terénního výzkumu 1930–1940.

Výsledky: 1 x J – nálezová zpráva Fotografie lido-
vého domu z Čech z přelomu 19. a 20. století – nega-
tivy!, bude uplatněno v roce 2015. Rozhodnutím
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redakce předmětného časopisu byl plánovaný vý-
sledek posunut do prvního čísla dalšího ročníku
časopisu. Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle
IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

2 x E – Josef Braun – fotografie z let 1901–1910,
NM Bělehrad, bude uplatněno v roce 2015. Organi-
zátor výstavy (Etnografické muzeum Bělehrad)
autorku informoval, že realizace výstavy v jejich
prostorách je odložena. Oprava uplatnění výsledku
tohoto cíle IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

4. Dějiny divadla – garant: Mgr. Jaroslav Blecha
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn
českého loutkového divadla – tzv. rodinné a spol-
kové loutkové divadlo, kočovné loutkové divadlo.

Výsledky: 1 x B – odborná kniha + 1 x A – DVD,
Rodinná loutková divadélka – malí velcí Shakespea-
rové, bude uplatněno v roce 2015; DVD jako součást
publikace). Dle sdělení autora byly do rukopisu
zapracovávány nové skutečnosti, zjištěné při heu-
ristice nových pramenů v roce 2015 a tím se
zdrželo rovněž recenzní řízení rukopisu. Tech-
nicky tedy již není možné redakční i DTP zpraco-
vání stihnout v roce 2015, jakož ani vlastní vytiš-
tění. Přesun uplatnění výsledku tohoto cíle
DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

3 x Jrec – článek v recenzovaném odborném pe-
riodiku, 1. marionetářská rodina Nových, koncent-
race na analýzu jejich loutek, zejména doložených
ve sbírce MZM, bude uplatněno v roce 2015, 2. ana-
lýza materiálu z pozůstalosti Jindřicha Veselého,
bude uplatněno v roce 2015. Rozhodnutím re-
dakce předmětného časopisu byly oba plánované
výsledky posunuty do dalšího ročníku časopisu.
Oprava uplatnění obou výsledků tohoto cíle IP
DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

1 x D – studie v cizím tematickém sborníku, o po-
litickém zákulisí konce českých „ambulatních“ mario-
netářů doloženým na příkladu brněnského loutkáře
Václava Kopeckého, bude uplatněno v roce 2015. Dle
sdělení autora (na základě jeho korespondence se
zahraniční redakcí publikace) není zcela jisté, že
plánovaný výsledek bude uplatněn již v roce 2015
(přestože je sborník již v tisku, je však vydáván ve
Francii). Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle IP
DKRVO z roku 2015 na roky 2015/2016.

8. Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmá-
řová (AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 2: Zpracování a příprava do tisku katalogu
spon z lokalit Němčice nad Hanou a oppidum Staré
Hradisko, doplněného rozborem spon a srovnáním
obou lokalit (dokumentace, sestavení tabulek).

Výsledek: 1 x C – kapitola v odborné knize, spo-
luautoři Miloš Čižmář a Jiří Meduna, název Spony
z keltského mocenského centra v Němčicích nad
Hanou a z keltského oppida Staré Hradisko, bude
uplatněno v roce 2015. Dle sdělení autorky bude
uvedený text pro svůj stávající rozsah rozpraco-
ván a uplatněn jako výsledek B – odborná kniha.
Z vážných zdravotních důvodů (autorka v roce
2015 podstoupila operaci hlavy) nebylo možné
práci na rukopisu dokončit již v roce 2015.
Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle IP DKRVO
z roku 2015 na roky 2016/2017.

10. Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování informací ze stipendijního po-
bytu ve Freiburgu ve vztahu k poutní industrii
(vosk, tragant) a stravě. Komparace se sbírkami
v Praze, západních Čechách a Králíkách.

Výsledky: 1 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, článek na téma Neznámý pra-
men ke studiu betlémářství na jižní Moravě, bude
uplatněno v roce 2015. Dle sdělení autorky byl již
text předán redakci recenzovaného časopisu Jižní
Morava. Probíhá recenzní řízení a není garance,
že výsledek bude uplatněn již v roce 2015. Oprava
uplatnění výsledku tohoto cíle IP DKRVO z roku
2015 na roky 2015/2016.

Cíl 2: Zpracování fondu lidové religiozity a fondu
ÚLUV ve vztahu k současnému designu.

Výsledky: 2 x Jrec, článek v odborném recenzova-
ném periodiku, 1. téma pověrčivosti ve vztahu k II.
sv. válce (mariánská zjevení); 2. téma Struktura mu-
zejních národopisných pracovišť v ČR, bude uplatněno
v roce 2015. Dle sdělení autorky byly oba texty pře-
dány redakcím recenzovaných časopisů Jižní Mo-
rava a Národopisná revue. Probíhá jejich recenzní
řízení a není garance, že výsledek bude uplatněn již
v roce 2015. Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle
IP DKRVO z roku 2015 na roky 2015/2016.

1 x C – kapitola v knize, Patroni vinařů – mono-
grafie obce Velké Pavlovice, bude uplatněno v roce
2015. Dle sdělení autorky dojde k vydání pláno-
vané knihy proti plánu až v roce 2016. Přesun
uplatnění obou výsledků tohoto cíle IP DKRVO
z roku 2015 na rok 2016.
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11. Historie – garant: PhDr. Zdeněk Fišer (AB –
dějiny)

Cíl 2: Dějiny Moravy a moravsko-slovenské
vztahy v druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Výsledky: 3 x Jrec, článek v odborném recenzo-
vaném periodiku, 1. studie Rolnický akciový cukro-
var v Hulíně (spolu s V. Úlehlou); 2. studie Slovenský
evangelický kněz Ľudovít Čulík a jeho působení na
gymnázia v Přerově v letech 1874–1881, 3. studie
o Slovenských národních listech (vycházely 1901–
1903 v Olomouci) a okruhu moravských "slováko-
filů" kolem nich, články 1. a 2. budou uplatněny
v roce 2015, článek 3. bude uplatněn v roce 2016.
Rozhodnutím redakcí předmětných časopisů byly
plánované práce 1. a 2. (již odevzdané, recenzo-
vané a připravené k publikování) posunuty do
dalších ročníků časopisů. Přesun uplatnění obou
výsledků tohoto cíle IP DKRVO z roku 2015 na
rok 2016.

5 x C – kapitola v knize, hesla pro Biografický
slovník českých zemí, sv. 18, bude uplatněno v roce
2015. Dle autorova vyjádření jsou předmětná
hesla pro Biografický slovník českých zemí při-
pravena, avšak tento projekt zaštiťovaný Historic-
kým ústavem AV ČR a vydavatelstvím Academia
značné zpoždění a autor nemůže garantovat, že
k vydání patřičného svazku dojde ještě v roce
2015. Změna uplatnění těchto výsledků tohoto
cíle IP DKRVO z roku 2015 na roky 2015/2016.

12. Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Ga-
luška, CSc. (AC – archeologie, anthropologie, etno-
logie)

Cíl 2: Zpracovávání a vyhodnocování archeolo-
gických nálezů z oblasti Uherskohradišťska souvi-
sejících s počátky křesťanství na Moravě, tj. z doby
Velké Moravy a doby mladohradištní. 

Výsledky: 2 x C – kapitola v odborné knize: 2.
téma Archeologické doklady pohanství u Slovanů,
v knize Bohové dávných Slovanů, nakladatelství Vy-
šehrad, bude uplatněno v roce 2015. Rozhodnutím
vydavatele (nakladatelství Vyšehrad) byla pláno-
vaná kniha přeložena na rok 2016. Přesun uplat-
nění tohoto výsledku uvedeného cíle IP DKRVO
z roku 2015 na rok 2016.

15. Archeologie – Garant: Mgr. Zdeněk Hájek
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace

materiálu kultury s moravskou malovanou kerami-
kou z této výšinné lokality.

Výsledek: 1 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, téma Osídlení lidem kultury
s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi
u Oslavan, spoluautoři A. Humpolová, A. Čerev-
ková, bude uplatněno v roce 2015. Zde hlavní autor
informoval, že Dr. A. Humpolová nebude spolu-
autorkou této studie, ale jiné práce, uplatňované
až v roce 2016. Prosíme tedy o vymazání jejího
jména z přehledu plánovaných spoluautorů. Dále
rozhodnutím redakce předmětného recenzova-
ného časopisu (Acta Musei Moraviae, sci. soc.) byl
plánovaný výsledek posunut do dalšího ročníku
časopisu. Oprava uplatnění obou výsledků tohoto
cíle IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

19. Archeologie – garantka: PhDr. Alena Hum-
polová (AC – archeologie, anthropologie, etnologie)

Cíl 2: Zpracování štípané industrie z lokality Staré
Zámky u Jevišovic (eneolitické hradisko).

Výsledky: 1 x D – článek ve sborníku, spoluau-
tor L. Šebela, téma Otázky neolitu a eneolitu, bude
uplatněno v roce 2015). Dle sdělení autorky byl
článek pro svůj velký rozsah redakcí sborníku od-
mítnut, byl však obratem nabídnut redakci časo-
pisu Acta Archeologica Carpatica, vydávaným
Polskou akademií věd, kde byl přijat, avšak je pře-
pracováván po recenzním řízení a nebude uplat-
něn ještě v roce 2015. Změna typu výsledku z 1 x
D na 1 x Jneimp a oprava uplatnění výsledku to-
hoto cíle IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

21. Dějiny literatury – Garantka: PhDr. Eleanora
Jeřábková, Ph.D. (AB – dějiny)

Cíl 2: Publikování nových výzkumů a dokumen-
tačních akcí Oddělení dějin literatury a a Centra
kulturních dějin 20. století.

Výsledky: 1 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, popisující obsah historické kni-
hovny zámku Moravec, bude uplatněno v roce 2015.
Rozhodnutím redakce předmětného recenzova-
ného časopisu (Acta Musei Moraviae, sci. soc.) byl
plánovaný výsledek posunut do dalšího ročníku
časopisu. Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle
IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

2 x E – výstava, téma Ivan Kyncl, Rebel s kamerou, pu-
tovní výstava (Forschungsstelle Osteuropa an der Univer-
sität in Bremen). Zde naše chyba, neboť uvádíme jednu
výstavu, ale je zde uvedeno 2 x E. Oprava na 1 x E.

137Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

ge
ne

rá
ln

í ř
ed

ite
ls

tv
í

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

ěj
ší

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
vn

itř
ní

 z
ál

ež
ito

st
i

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
ek

on
om

ik
u

Ú
se

k 
ná

m
ěs

tk
a 

ge
n.

 ř
ed

ite
le

 
pr

o 
od

bo
rn

ou
 č

in
no

st



22. Etnologie – garant: PhDr. Alena Kalinová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Dokumentace novokřtěnců na moravském
území a habánská, posthabánská fajáns a její místo
vývoji lidové keramiky.

Výsledky: 1 x D – článek ve sborníku, bude uplat-
něno v roce 2015. Dle sdělení autorky byl rukopis
článku předán zahraniční redakci, přičemž plá-
nované vydání je v roce 2015. Jedná se však o pub-
likaci vydávanou v Maďarsku a autorka nemá
zatím další zprávy o postupu edičního zpracování
publikace. Také protistrana upravila podobu pub-
likace z recenzovaného sborníku na recenzova-
nou knihu. Změna typu výsledku z 1 x D na 1 x C
a úpravu uplatnění výsledku z 2015 na 2015/2016.

23. Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Ka-
šparová (AB – dějiny)

Cíl 2: Ceny knih v druhé polovině 18. a v 19. sto-
letí.

Výsledky: 1 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, studium dochovaných tisků,
soudobých nabídkových seznamů knihkupectví
a dalších archivních pramenů, bude uplatněno
v roce 2015. Dle sdělení autorky došlo při finali-
zaci rukopisu článku k objevené nových pramenů
a skutečností, které bylo nezbytné zohlednit
v jeho textu. K jeho odevzdání redakci časopisu
tedy došlo se zpožděním a není zcela jisté, zda
bude včas realizováno recenzní řízení a článek
vyjde ještě v ročníku 2015 předmětného časopisu.
Změna uplatnění výsledku z 2015 na 2015/2016.

26. Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Zpracování, digitalizace a vyhodnocení ar-
chivního fondu (korespondence, fotografie) Karla
Absolona z pohledu dějin přírodních a společen-
ských věd. Příprava a tisk společné monografie o dě-
jinách archeologie a speleologických a kartografic-
kých výzkumů jeskyně Býčí skála v Moravském
krase. 

Výsledky: 1 x C – kapitola v knize, téma American
archaeologists and anthropologists to archaeological
research in the interwar Czechoslovakia v knize The
building of Czechoslovak Anthropology, 1918–1939
(nakladatelství Karolinum), bude uplatněno v roce
2015. Dle sdělení autora byl rukopis článku pře-
dán redakci, přičemž plánované vydání je v roce
2015. Redakce vydavatelství Karolinum nám však

toto datum vydání nedokázalo garantovat.
Úprava uplatnění výsledku z 2015 na 2015/2016.

27. Dějiny literatury – garantka: Mgr. Hana Kra-
flová (AB – dějiny)

Cíl 3: Publikování nových výzkumů Oddělení
dějin literatury MZM.

Výsledek: 1 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, spoluautorka E. Jeřábková, téma
obsah historické knihovny zámku Moravec, bude
uplatněno v roce 2015. Dále rozhodnutím redakce
předmětného recenzovaného časopisu (Acta
Musei Moraviae, sci. soc.) byl plánovaný výsledek
posunut do dalšího ročníku časopisu (viz projekt
21). Oprava uplatnění výsledku tohoto cíle IP
DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

31. Archeologie – garant: PhDr. Zdeňka Měchu-
rová (AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Studium hmotné kultura středověku na
Moravě a ve Slezsku na bázi heuristického vytěžení
tzv. staré sbírky archeologie středověku – odborné
zpracovávání sbírkových předmětů v interdiscipli-
nární spolupráci (historie umění, etnografie, příro-
dovědné metody): keramika, kachle, kovové před-
měty. Zpracovávání dosud nevyhodnoceného
archeologického materiálu (zejména kovy a sklo)
z tvrze v Kralicích nad Oslavou (terénní výzkum
Dr. V. Fialové).

Výsledky: 5 x Jrec či Jsc – článek v recenzovaném
odborném periodiku či článek v odborném perio-
diku zařazeném v databázi SCOPUS, témata: 1. Das
Bauernjahr vom Mittelalter zur Neuzeit – Feldarbei-
ten und Landwirtschaftsgerät dem Kalender nach.
Archäologische Funde aus mittelalterlichen Ortswü-
stungen im Vergleich mit der Ikonographie und eth-
nographischen Sammlungen, pro Ruralia, supple-
mentum Památek archeologických; 5. Ozdobný
řetízek se závěsky z hradu Veveří, vše bude uplatněno
v roce 2015. Oba výsledky již byly odevzdány re-
dakcím předmětných časopisů, výsledek č. 1 je již
po první korektuře v časopise Ruralia (supple-
mentum Památek archeologických), článek č. 5 byl
předán časopisu Archaeologia historica, redakcí
však byl pro nadbytek příspěvků přeřazen do dal-
šího ročníku. U výsledků 1 a 5 změna uplatnění
z 2015 na 2015/2016.

32. Historie – garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
(AB – dějiny)
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Cíl 1: Pokračující výzkum historie rytířského řádu
sv. Jana Jeruzalemského v zemích koruny české ve
13.–17. století.

Výsledky: 1 x C – kapitola v odborné knize, za-
hraniční publikace, název kapitoly: The Knights Ho-
spitallers and their Role in Town Life: the Order’s Ho-
spitals and Schooling as a Phenomenon of Medieval
Towns in the Lands of the Czech Crown, tištěno
v knize Ordensgeschichte des Mittelalters, kapitola
věnovaná fenoménu působení řádu johanitů ve stře-
dověkých městech v zemích Koruny české, bude
uplatněno v roce 2015 (text již byl předán k tisku
v roce 2012, je u vydavatele). Text je již čtvrtým
rokem odevzdán v Centre for Medieval studies
v Praze (pracoviště AV ČR), avšak dosud netištěn.
Přesun uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO
z roku 2015 na rok 2016.

33. Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda,
Ph.D. (AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Výzkum středního paleolitu na Moravě se
zvláštním zřetelem na vývoj technologie zpracování
kamenné štípané industrie.

Výsledky: 1 x Jrec – článek v odborném recenzo-
vaném periodiku, společně s kolektivem autorů, re-
konstrukce osídlení jeskyně Výpustek v Moravském
krasu, bude uplatněno v roce 2015. Dle sdělení au-
tora výsledky sondážních akcí v roce 2014 vyžá-
daly rozšíření výzkumu, které se realizovalo v roce
2015, s rezultátem potřeby provedení doplňko-
vých radiokarbonových měření v tomto roce a je-
jich zohlednění v článku. Přesun uplatnění vý-
sledku tohoto cíle DKRVO z roku 2015 na rok
2016.

38. Archeologie – garant: doc. PhDr. Martin
Oliva, Ph.D., DSc. (AC – archeologie, antropologie,
etnologie)

Cíl 2: Pravěká těžba a osídlení exploatačních ob-
lastí.

Výsledky: 1 x D – článek ve sborníku: 1. téma
Chert mining in the “Krumlovský les”, Southern
Moravia. In: J. Lech – A. Saville (eds.): Prehistoric
Flint Mines in Europe. UISPP – PAN Warszawa
(odevzdáno redakci již 2012, bude uplatněno v roce
2015). Dle sdělení autora článek odevzdán již od
roku 2012 zahraniční redakci, avšak stále nedo-
chází k jeho editaci (anglický koredaktor a korektor
překladů dlouhodobě podstupuje léčení na rako-
vinu, redakce sborníku tak stále není dokončena).

Přesun uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO
z roku 2015 na rok 2016.

40. Etnografie – garantka: Mgr. Jana Poláková,
Ph.D. (AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl 1: Svátky spojené s obdarováním u národnost-
ních, etnických a náboženských menšin v ČR. Stu-
dium změn provázejících tradiční české Vánoce
v současnosti a jejich paralely u menšin žijících na
území ČR.

Výsledky: 1 x B – odborná kniha, upravené pře-
pisy vyprávění respondentů s úvodní studií předsta-
vující způsob trávení Vánoc a obdobných zvyků
u jednotlivých menšin, bude uplatněno v roce 2015.
Dle sdělení autorky na základě recenzního řízení
byla plánovaná odborná kniha stažena, bude pro-
veden doplňující výzkum studované problema-
tiky a rukopis knihy bude předložen k novému re-
cenznímu posouzení. Přesun uplatnění výsledku
tohoto cíle DKRVO z roku 2015 na rok 2017.

41. Hudební věda – garant: Mgr. Ondřej Pivoda
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Dějiny české hudby 1. poloviny 20. století se
zvláštním zaměřením na dílo skladatele Vítězslava
Nováka a skladatele působící na Moravě.

Výsledky: 3 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, zaměření na dějiny české hudby
20. století (budou uplatněny v roce 2015). Dle sdě-
lení autora bude moci letos uplatnit pouze 2 x
Jrec, třetí Jrec byl sice odevzdán redakci předmět-
ného časopisu, ale rozhodnutím redakce pro pře-
míru rukopisů přesunut do dalšího ročníku. Pře-
sun uplatnění jednoho výsledku uvedeného cíle
IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.

43. Osteologie – garantka: Mgr. Martina Roblíč-
ková, Ph.D. (AC – archeologie, antropologie, etno-
logie)

Cíl 2: Zpracování zvířecího osteologického mate-
riálu z lokalit Brno-Štýřice III a Brno-Štýřice IIIa
z výzkumu Z. Nerudové z let 2012, 2013 a 2014.

Výsledek: 1 x Jsc – článek v odborném periodiku
zařazeném v databázi SCOPUS, shrnující již získané
výsledky zpracování osteologického materiálu a za-
měřený převážně na výsledky nové (na článku se
budou podílet další dva autoři), bude uplatněno
v roce 2015. Dle sdělení autorky byl text předán
redakci recenzovaného časopisu uvedeného v da-
tabázi Scopus Památky archeologické. Probíhá
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jeho recenzní řízení a není garance, že výsledek
bude uplatněn již v roce 2015. Oprava uplatnění
výsledku tohoto cíle IP DKRVO z roku 2015 na
roky 2015/2016.

44. Archeologie – garant: PhDr. Milan Salaš,
DSc. (AC – archeologie)

Cíl: Dokumentace a postupné vyhodnocení no-
vých bronzových depotů a ojedinělých nálezů
z doby bronzové (depoty Ivančice 6 – dokončení,
Sazovice 2, Vizovice, Svinošice, nově objevený depot
Kloboučky). Průběžné zpracování a vyhodnocování
výsledků výzkumu na lokalitě Cezavy u Blučiny
(dokončení digitalizace terénní dokumentace a da-
tabáze keramiky). 

Výsledky: 1 x Jsc – článek v odborném perio-
diku zařazeném v databázi SCOPUS, téma Morav-
ské přílby a pancíře doby popelnicových polí ve světle
technologického výzkumu pro Archeologické roz-
hledy, bude uplatněno v roce 2015. Dle sdělení au-
tora dva spoluautoři výstupu dosud nedodali la-
boratorní analýzy nezbytné k dokončení podoby
článku pro jeho publikaci (změna pracoviště
z VUT do komerční sféry) a text tak dosud ne-
mohl být submitován v redakci předmětného ča-
sopisu Archeologické rozhledy. Oprava uplatnění
výsledku tohoto cíle IP DKRVO z roku 2015 na
roky 2016.

46. Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc.
(EF – botanika)

Cíl 3: Athos – floristický výzkum a hledání stop
na Athosu zemřelého moravského botanika E. For-
mánka. Probíhá sběr materiálu, determinace a jeho
vyhodnocování.

Výsledky: 1 x Jneimp – článek v odborném re-
cenzovaném periodiku, zpracování sběrů z expedic
na horu Athos, předpokládané uplatnění v roce
2015. Dle sdělení autora je článek o druhu Silene
samothracica nalezeném na Athosu po recenzním
řízení časopisu Phytologia bacanica vrácen k pře-
pracování, tedy jeho submitace nebyla prozatím
úspěšná, termín uplatnění tak nelze garantovat
v roce 2015. Změna uplatnění uvedeného vý-
sledku z 2015 na 2016/2017.

49. Hudební věda – garant: Mgr. Simona Šindlá-
řová (AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl 1: Výzkum strážnické hudební sbírky hrabat
Magni.

Výsledky: 2 x Jrec – článek v recenzovaném od-
borném periodiku, 1. téma Hudební kultura rodu
Magni, 2. Magnisovská hudební sbírka a nález lout-
nové tabulatury, bude uplatněno v roce 2015. Roz-
hodnutím redakcí předmětných recenzovaných
časopisů (Acta Musei Moraviae, sci. soc. a Vlasti-
vědný věstník moravský) byly plánované výsledky
posunuty do dalších ročníků časopisů. Oprava
uplatnění obou výsledků tohoto cíle IP DKRVO
z roku 2015 na rok 2016.

51. Antropologie – garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

Cíl: Život a smrt v pravěkých a historických po-
pulacích na základě antropologického zpracování
lidských kosterních pozůstatků získaných při ar-
cheologických výzkumech na území České repu-
bliky a Slovenska. 

Výsledky: 2 x Jrec – článek v recenzovaném odbor-
ném periodiku, 1. článek věnovaný demografii, zdra-
votnímu stavu a metrice neolitické populace z Nitry-
Horných Krškan. Výsledky budou porovnány
s obdobně datovaným pohřebištěm ve Vedrovicích; 2.
článek zabývající se antropologickou analýzou mlado-
hradištního pohřebiště v Určicích, v obou případech
bude uplatněno v roce 2015. Dle sdělení autora
budou oba články předány redakcím na podzim
roku 2015 (resp. článek č. 1, článek č. 2 již byl aktu-
álně předán redakci časopisu Acta Musei Moraviae,
scientiae sociales), s ohledem na další recenzní řízení
není jednoznačné, zda budou oba výsledky uplat-
něny ještě v číslech ročníků 2015. Změna uplatnění
obou uvedených výsledků z 2015 na 2015/2016.

53. Hudební věda – garant: Mgr. Irena Veselá,
Ph.D. (AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl 1: Výzkum hudebního repertoáru kláštera au-
gustiniánů v Brně ve druhé polovině 18. století
a práce na tematickém katalogu hudební sbírky to-
hoto kláštera. 

Výsledek: 1 x Jrec – článek v českém recenzova-
ném časopise, téma Die Marienverehrung bei den
Augustinern in Brünn in der 2. Hälfte des 18. Jhdts
im Spiegel des dortigen Musikrepertoires, bude uplat-
něno v roce 2015. Dle sdělení autorky byl výsledek
1 x Jrec sice odevzdán redakci předmětného časo-
pisu Musicologica Brunensia, ale rozhodnutím re-
dakce pro přemíru rukopisů přesunut do dalšího
ročníku. Přesun uplatnění jednoho výsledku uve-
deného cíle IP DKRVO z roku 2015 na rok 2016.
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Část 4
Výsledky uplatňované za rok 2015 vzniklé v čin-

nosti Moravského zemského muzea bez vazby na
IP DKRVO, dodávka 15. ledna 2016

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Obořil, Martin – Baňař, Petr
4. „A new species of the genus Anthaxia (Antha-

xia) (Coleoptera: Buprestidae) 
from Republic of South Africa“
5. MZM
6. 1175-5326 (print edition); Zootaxa, 4027, č. 2,

s. 443-452; 10
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000362163300004

A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3. Blecha, Jaroslav
4. „Vějíř loutek dálného orientu / Ein bunter Fi-

gurenfächer aus dem fernen Orient“
5. MZM
6. 978-80-7028-458-2; 69 s., Brno, Moravské zem-

ské muzeum
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Čižmářová, Jana
4. „Klasikové barbarského světa“
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 15, s. 93-102, 176-180, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Čižmářová, Jana
4. „Za římskou hranicí“
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 12, s. 103-110, 181-184, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Čižmářová, Jana
4. „Doba velkých změn„
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 5, s. 111-113, 185-186, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. E 
2. 2015
3. Dvořáková, Hana – Petříčková, Kristina
4. „Budoucnost tradice“
5. MZM
6. Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, 1,

1214, 23. 6. – 31. 12. 2015
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Dvořáková, Hana 
4. „Etnokultúrne  kontexty dizajnu“
5. MZM
6. 1335-5457; R.U.D. Remeslo, umenie, dizajn,

č. 4, s. 26-29; 4
7. Moravské zemské muzeum 

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Dvořáková, Hana – Janeček, Petr  
4. „Ethnological Museums in the Czech Republic:

documentation, presentation and interpretation of
traditional folk culture“

5. MZM
6. 0862-8351; Národopisná revue 5, s. 76-84; 9
7. Moravské zemské muzeum 

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Dvořáková, Hana
4. „,Bavorský  bůhʻ – kult sv. Leonarda v našich

zemích“
5. MZM
6. 978-80-87671-22-1; Léčení a léčitelství v lidové
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tradici, 6, s. 207-212, Uherské Hradiště, Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jneimp
2. 2015
3. Galuška, Luděk
4. „Silver disc-shaped plaque depicting a rider

with a bird from the early medieval period found at
Staré Město (Morava, CZ)“

5. MZM
6. 0079-7138; Przegląd Archeologiczny 63, s. 195-

207; 13
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Houzar, Stanislav – Kršiaková, Júlia – Lei-

chmann, Jaromír
4. „Studium katodoluminiscence, petrografie

a charakteristika litologie mramorů moravika (jed-
notka Bílého potoka, svratecká klenba, Český
masiv)“

5. MZM
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae

geologicae, 100, 1, s. 43-60; 18
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3. Jeřábková, Eleonora
4. „Die vergessenen Freunde von Marie von

Ebner-Eschenbach“
5. MZM
6. 978-80-263-0943-7; Deutsch ohne Grenzen.

Deutschsprachige Literatur im interkulturellen
Kontext. Hrsg. von Jürgen Eger, Zdeněk Pecka, 22,
s. 217-238, české Budějovice, Germanistenverband
der tschechischen Republik, Pädagogische Fakultät
der Südbömischen Universität Budweis, Philosop-
hische Fakultät der Südböhmischen Universität
Budweis 2015

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015

3. Kašparová, Dagmar
4. „Tlusté groše a jiné prestižní ražby jagellon-

ského období nejen ze sbírek Numismatického od-
dělení Moravského zemského muzea“

5. MZM
6. 1732-8942; Wroclawskie Zapiski Numizma-

tyczne, Nr. 1-2 (47-48), 2014, s. 43-50; 8
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Kostrhun, Petr
4. „Američtí archeologové a antropologové na

Moravě v období mezi světovými válkami“
5. MZM
6. 0323-1267; Archeologické rozhledy, 67, s. 594-

626; 33
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Barták, Miloš – Váczi, Peter – Stachoň, Zdeněk

– Kubešová, Svatava 
4. „Vegetation mapping of moss-dominated areas

of northern part of James Ross Island (Antarctica)
and a suggestion of protective measures“

5. MZM
6. 1805-0689 (print), 1805-0697 (on-line); Czech

Polar Reports, 5, č. 1, s. 75-87; 13
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Dřevojan, Pavel – Hradílek, Zbyněk – Kube-

šová, Svatava – Pokorná, Kristýna
4. „Zajímavé bryofloristické nálezy XXIV“
5. MZM
6. 0862–8904; Bryonora, 55, s. 73-76; 4
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Měchurová, Zdeňka – Balcárková, Adéla
4. „Raný středověk v obraze zaniklých osad“
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-
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klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 9, s. 114-120, 187-188, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
3. 2015
3. Měchurová, Zdeňka
4. „Hledání středověké každodennosti“
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 10, s. 121-128, 189-190, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Nerudová, Zdeňka – Neruda, Petr
4. „Moravia between Gravettian and Magdale-

nian“
5. MZM
6. 978‐80‐7524‐000‐2; Sázelová, Sandra – Martin

Novák – Alena Mizerová (eds.): Forgotten times and
spaces: New perspectives in paleoanthropological,
paleoetnological and archeological studies, 67,
s. 378–394, 549-598. Institute of Archeology of the
Czech Academy of Sciences; Masaryk University

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Nerudová, Zdeňka
4. „Když lidé používali hlavně kámen“
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 26, s. 18-42, 164, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3. Oliva, Martin
4. „Krumlovský les (jižní Morava) na konci eneo-

litu“
5. MZM
6. 978-83-64951-00-8; Górnictwo z epoki kamie-

nia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. Rocznicę

odkrycia kopalni w Krzemionkach, 28, s. 291-318.
Muzeum historyczno-archeol. w Ostrowcu Swieto-
krzyskim

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Krzemińska, Alina – Wojtal, Piotr – Oliva,

Martin
4. „Pathological changes on woolly mammoth

(Mammuthus primigenius) bones: Holes, hollows
and other minor changes in the spinous processes
of vertebrae“

5. MZM
6. 1040-6182; Quaternary International 359-360,

s. 178-185; 8
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000350997500015

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3.  Bocherens, Hervé – Drucker, Dorotheé G. –

Germonpré, Mietje – Lázničková-Galetová, Martina
– Naito, Yuichi I. – Wissing, Christoph – Brůžek, Ja-
roslav – Oliva, Martin 

4. „Reconstruction of the Gravettian food-web at
Předmostí I using multi-isotopic tracking (13C, 15N,
34S) of bone collagen“

5. MZM
6. 1040-6182; Quaternary International 359-360,

s. 211-228;18
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000350997500018

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Pechová, Jarmila
4. „Nositelia tradície v súčasných výrobách na

Morave“
5. MZM
6. 1335-5457; R.U.D. Remeslo, Umenie Dizajn,

č. 1, s. 30-33; 4
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2010
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Události roku 2015
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3. Poláková, Jana
4. „Hry a hračky romských dětí“
5. MZM
6. 0862-8351; Národopisná revue 20, č. 3, s. 172-

184; 13 
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2013
3. Poláková, Jana
4. „Využití a zpracování hlíny u Romů žijících na

území bývalého Československa“
5. MZM
6. 0862-8351; Národopisná revue 23, č. 3, s. 169-

176; 8 
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2011
3. Poláková, Jana
4. „Postavení muže a ženy v tradiční romské ro-

dině“
5. MZM
6. 978-80-86185-97-2; Svět mužů a žen. Muž

a žena ve svědectví lidových tradic, 12, s. 67-78,
Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti 

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2013
3. Poláková, Jana
4. „Zvířata ve věrských představách a magii

u Romů“
5. MZM
6. 978-80-87671-07-8; Zoomorfní tematika v li-

dové tradici, 10, s. 236-245, Uherské Hradiště, Slo-
vácké muzeum v Uherském Hradišti

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2015
3. Poláková, Jana – Pospíšilová, Jana – Brožovi-

čová, Klára
4. „National Minorities in Brno. The Cultural He-

ritage of Roma in Excluded Locations“

5. MZM
6. 0862-8351; Národopisná revue 25, č. 5, s. 18-

34; 17
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Západočeská zajímavost: Dvoutaktní JAC“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 1, s. 40-

41; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Jawa 175. Obchodní šlágr a dobrý sluha“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 2, s. 52-

53; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „FN: Čtyři válce v řadě“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 3, s. 56-

57; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin – Břečka, Jan
4. „Po stopách motocyklu z liptaňské tragedie“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 4, s. 20-21; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Dvouválcový londýnský elegán: Matchless

M/3S sports“
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5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 4, s. 32-

33; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Vytrvalý tahoun vozíků: Chater-Lea M 545“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 5, s. 42-43; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Výstava značky v Neckarsulmu. Brough Supe-

rior“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 6, s. 46-

47; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Bratr toho nejlepšího: Brough Superior SS 80“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 6, s. 56-

57; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Jawa 500 OHV. Elegantní Němka z Prahy“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 7, s. 70-

71; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Harley-Davidson D 750 ccm. První malý twin“

5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 8, s. 66-

67; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Reissner, Martin
4. „Dvoutaktní jednoválec ze Štýrska. Titan 350

turistický model“
5. MZM
6. 1213-2527; Motor Journal, roč. 15, č. 9, s. 36-37; 2
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Stefaniak, Krzysztof – Pawlowska, Kamilla –

Ratajczak, Urszula – Roblíčková, Martina – Gu-
minski, Witold – Wojtal, Piotr

4. “Middle and Late Pleistocene elks (Cervalces
Scott, 1855 and Alces Gray, 1821) from Poland:
palaeoenvironmental and palaeogeographic impli-
cations”

5. MZM
6. 0208-9068; Annales Societatis Geologorum Po-

loniae 84, s. 341-362; 22
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000350431500003

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Wilczynski, Jaroslaw – Wojtal, Piotr – Roblíč-

ková, Martina – Oliva, Martin
„Dolní Věstonice I (Pavlovian, the Czech Repu-

blic) – Results of zooarchaeological studies of the
animal remains discovered on the campsite (exca-
vation 1924-52)“

4. MZM
5. 1040-6182; Quaternary International 379, s. 58-

70; 13
6. Moravské zemské muzeum
7. DOI: 10.1016/j.quaint.2015.05.059
8. WOS: 000360652800007

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
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3. Salaš, Milan 
4. „Ve zlatavém lesku doby bronzové“
5. MZM
6. 978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 33, s. 55-87, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3. Salaš, Milan 
4. „Ve znamení prvního železa“
5. MZM
6.  978-80-260-9203-2; Tetčice. Archeologické do-

klady lidských aktivit na katastru obce a blízkého
okolí, 5, s. 88-92, Tetčice, Obec Tetčice

7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2015
3. Sutorý, Karel – Verloove, Filip
4. „Euphorbia hypericifolia L. in Raab-Straube E.

& Raus T.: Euro+Med-Checklist Notulae, 4“
5. MZM
6. 0511-9618 (print), 1868-6397 (online); Willde-

nowia 45, s. 122-123; 2
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000353250400013

A (výsl. publikační)
1. J
2. 2015
3. Šebela, Miroslav
4. „Vlha pestrá – skvost naší přírody“
5. MZM
6. 0044-4812; Živa 3, s. 130-132; 3 
7. Moravské zemské muzeum

Za příjemce, nebo příjemce-koordinátora zpraco-
val: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., náměstek generálního
ředitele pro odbornou činnost, ředitel Historického
muzea MZM, koordinátor IP DKRVO

Spojení /tel.,e-mail) 533435211, jmitacek@mzm.cz.
Datum 14. 1. 2016
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Úsek náměstka generálního ředitele

pro vnitřní záležitosti 



Součástí úseku pro vnitřní záležitosti byla v roce
2015 následující oddělení:

1. Oddělení správy budov;
2. Oddělení investic; 
3. Oddělení informatiky;
4. Oddělení údržby;
5. Oddělení ostrahy;
6. Bezpečnostní technik.

Vnitřní úsek zabezpečuje podporu pro chod MZM
a v roce 2015 zajišťoval prostřednictvím Oddělení
správy budov a Oddělení investic tyto akce:

Centrální depozitář Rebešovice – dokončit výbě-
rové řízení na projektanta, vyhotovit projekt a na jeho
podkladě vysoutěžit zhotovitele stavby. Předpoklá-
daný rozsah investice pro rok 2015 je 3,975 mil. Kč.

Splněno 2 763 640,- Kč
V souladu se smlouvou v tomto roce dílčí faktu-

race (třetina ceny) 921 213,- Kč

Starý zámek v Jevišovicích – dokončení celkové
opravy, celkový náklad plánovaný pro rok 2015 je
cca 17 mil. Kč.

Splněno (stavba) 14 496 541,- Kč

Zámek Moravec – v případě přidělení finančních
prostředků bychom rádi opravili park, ošetřili zeleň,
dokončili zabezpečení a opravili část střechy. Cel-
kový náklad v roce 2015 je plánován cca 6,5 mil. Kč.

Práce nebyly realizovány z finančních důvodů -
žádost o dotaci nebyla schválena

Nad rámec plánovaných akcí byl lokálně opraven
plot včetně vstupní kované brány a šest vzrostlých
stromů pokáceno z důvodu ohrožení pádem.

72 600,- Kč

Hudcova 76 – budeme žádat o dotaci z fondů OPŽP
na vědomou energetickou úsporu, předpokládaný ná-
klad na snížení energetické náročnosti je 14 mil. 

Práce nebyly realizovány z finančních důvodů -
žádost o dotaci nebyla schválena

Nad rámec plánovaných akcí byla provedena re-
konstrukce elektrorozvodů v návaznosti na závěry
z revizní zprávy a nainstalován náhradní zdroj z dů-
vodu požární bezpečnosti objektu. 904 294,- Kč

Dietrichsteinský palác – investiční záměr na
opravu opěrné zdi včetně kašny a Tomkovy za-
hrádky bude aktualizován s opětovnou žádostí o do-
taci. V návaznosti na vyhotovenou studii budoucí
expozice dějin 20. století ve 4. NP objektu bude vy-
hotoven projekt a následně v případě přidělení do-
tace realizovány stavební práce. Předpokládané ná-
klady na tyto akce jsou 14,7 mil. Kč.

Opěrná zeď - PD, splněno 114 950,- Kč
- oprava: práce nebyly realizovány z finančních

důvodů - žádost o dotaci nebyla schválena
Expozice, PD – splněno 786 500,- Kč
Nad rámec plánovaných akcí byl proveden pa-

sport objektu včetně PBŘ 370 260,- Kč

Biskupský dvůr – v záměru muzea je přestěhování
odborných oddělení do objektu KN 2/4 včetně s tím
souvisejících stavebních úprav tak, aby v budoucnu
Biskupský dvůr byl pouze výstavním objektem.
Předpokládané náklady pro rok 2015 jsou ve výši
cca 3 mil. Kč

Splněno částečně (přestěhování houbařské po-
radny a kanceláře řidičů) 370 000,- Kč

Vyhotovení PD 372 680,- Kč

www.mzm.cz150

Bc. Igor Frait,
náměstek generálního ředitele pro vnitřní záležitosti,
vedoucí Oddělení správy budov.



Stěhování geologie a mineralogie na KN2/4 ne-
splněno z důvodu zvýšených finančních nákladů
vzhledem k narušené statice v důsledku zatékání
střešní konstrukcí.

Kapucínské náměstí 2/4 – plánované investiční
záměry na opravu střechy, vybudování výtahu, re-
konstrukci vytápění a rozvodů vody budou aktuali-
zovány s opětovnou žádostí o dotaci. Pro učebnu
v 1.NP je v plánu rekonstrukce sociálního zázemí.
Všechny tyto záměry představují finanční objem
pro rok 2014 přibližně 11 mil. Kč.

Práce nebyly realizovány z finančních důvodů -
žádost o dotaci nebyla schválena.

Nad rámec plánovaných akcí bylo rekonstruo-
váno sociální zázemí k učebně včetně přestěhování
CITeMu. 518 378,- Kč

Zelný trh 7 – pro tento rok je v plánu oprava ce-
lého objektu – střecha, fasáda včetně oken a elektro-
instalace. Bude vypracován investiční záměr, který
spolu se žádostí o dotaci zašleme na MK, předpo-
klad náklad je cca 5,5 mil. Kč. 

Splněno – PD elektro 45 980,- Kč
Ostatní práce nebyly realizovány z finančních

důvodů - žádost o dotaci nebyla schválena

Rybárna – v rámci snahy o úsporu nákladů na do-
dávku elektrické energie byla v minulém roce vypra-
cována technická rozvaha na vybudování nového trafa
včetně způsobu napojení, na jejímž základě bude vy-
hotoven IZ, který spolu se žádostí o dotaci bude zaslán
na MK, odhadované náklady jsou ve výši 1,4 mil Kč.

Splněno IZ zaslán

Nad rámec plánovaných akcí:
Kapucínské náměstí 8 - byla lokálně rekonstruo-

vána střecha objektu z důvodu zatékání
156 038,- Kč

V rámci dotačního titulu ISO/A proběhla rekon-
strukce EPS (+ Zelný trh 7) 1 312 742,- Kč

Palác Šlechtičen – úprava systému EPS
348 087,- Kč
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Ing. Michaela Kaděrová, vedoucí Oddělení investic

Ing. Karel Zouhar, vedoucí Oddělení informatiky
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Provoz
V rámci běžného provozu Vnitřní úsek zabezpečo-
val podporu pro chod MZM a v roce 2015 zajišťoval
prostřednictvím těchto oddělení následující čin-
nosti:

Správa budov
Zabezpečení a realizace drobných oprav, pravidelná
kontrola technického stavu objektů a zajištění správ-
ného chodu budov. splněno

Oddělení ostrahy
Revize stávajících zabezpečovacích systémů.

splněno

Oddělení informatiky
- zavádění kartového identifikačního systému pro

řešení docházky, vstupů do objektů, přístupu ke
kopírkám apod. 
splněno částečně (objekt Palác Šlechtičen)

- pokračování v zavádění modulů IS Vema (modul
systemizace)

- rozšiřování a inovace VPN (virtuální síť) mezi
brněnskými objekty MZM (včetně objektů KN 2/4
a Hudcova), která následně umožní další rozvoj
v oblasti ICT v MZM, s důrazem na další rozšiřo-
vání používání IP telefonie v MZM, identifikace
při přístupu na Internet, dohled na IT ve všech ob-
jektech, řízenou datovou síť přes server a domény,
přihlašování a řízení počítačů přes doménu nebo
přes tenkého klienta, používání jednoho společ-
ného datového serveru, webové rozhraní datového
serveru                                         

- pokračování sjednocení základních SW aplikací
na počítačích MZM                    

- pokračování zavádění centrálních multifunkčních
tiskových zařízení - přístup přes kartový identifi-
kační systém                                                                            

- realizace a zprovoznění webového datového pro-
storu-náhrady disku N 

- udržování a provozování SW Spisovka 3 pro ve-
dení spisové služby

- udržování, servis a rozvoj SW pro intranetový
WWW server

- vedení www stránek intranetu a www.mcmp.cz
- spolupráce na vedení stránek www.mzm.cz

a www.mendelianum.cz
- zavádění mobilní verze www stránek MZM

m.mzm.cz
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Pavel Janský, vedoucí Oddělení údržby

Ivan Jánošík, vedoucí Oddělení ostrahy



- tvorba interaktivního průvodce na výstavy 
- péče o mobilní zařízení a realizace používání na

výstavách MZM
- převedení mobilních služeb od O2 na Vodafone

všechny body splněny

Bezpečnostní technik 
Pokračovat v aktualizaci dokumentace BOZP a PO
včetně dokladů uložených u externích organizací
(např. Hasičský záchranný sbor města Brna). Prů-
běžně zajistit školení dané právními a ostatními
předpisy se zaměřením na konkrétní podmínky jed-
notlivých pracovišť zejména co se týče oblasti na-
kládání s nebezpečnými chemickými směsmi. Sjedno-
cení vedení dokumentace u kotelen a výměníkových
stanic např. provozní záznamy. Ve spolupráci s Oddě-
lením údržby se podílet na zpracování plánu kontrol
a revizí vyhrazených zařízení včetně prověření od-
stranění závad z těchto kontrol a revizí. Provádět
kontroly všech objektů MZM v oblasti BOZP ve
spolupráci s odborovou organizací.  splněno 
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Úsek náměstka generálního ředitele

pro ekonomiku



Finanční zpráva 
Moravského zemského
muzea za rok 2015 

Informace o závazných ukazatelích rozpočtu.

Výsledek hospodaření za rok 2015
Moravské zemské muzeum vykazuje za rok 2015
provozní výsledek hospodaření ve výši 

1 428 841,52 Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 byl roz-
dělen takto:

Fond rezervní 628 841,52 Kč
Fond odměn 450 000,00 Kč
Fond reprodukce majetku 350 000,00 Kč

Vývoj hospodaření: v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč 2015 2014 2013 2012 2011
602-prodej služeb 5 200 5 202 5 293 5 858 5 147
603-pronájmy 4 500 4 315 3 757 4 206 3 210

Náklady v tis. Kč 2015 2014 2013 2012 2011
501-materiál 3 051 3 208 2 860 3 467 4 884
502-energie 9 215 7 269 10 372 8 478 7 103
511-opravy 2 400 1 739 1 696 1 455 2 188
512-cestovné 1 100 1 205 1 092 309 204
518-služby 9 717 9 323 6 322 5 873 5 772
521-mzdy 48 213 46 153 45 637 45 775 45 097

www.mzm.cz156

Ing. Martina Pivodová,
vedoucí Ekonomického oddělení.



Moravské zemské muzeum si vytyčilo v dlouhodobém horizontu výrazná úsporná opatření současně s úko-
lem navýšení příjmové stránky rozpočtu – výnosy z vlastní činnosti. Naplnit tento obsah se však obdobně jako
v předchozích letech ani v roce 2015 nedařilo tak, aby odpovídal výnosům ve výši plánovaných příjmů. 

V nákladové oblasti se daří náklady udržet ve stejné výši za posledních pět let. 
Náklady a výnosy organizace jsou sledovány tak, aby zachytily případné negativní jevy působící nepříznivě

do výsledků hospodaření muzea.

Rozpočet MZM 2015 v tis. Kč

Účet Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutečnost
501-spotřeba materiálu 3 051 000,00 3 051 000,00 2 565 206,41
502-spotřeba energie 8 515 000,00 9 215 000,00 8 305 257,90
504-prodané zboží 800 000,00 800 000,00 799 628,23
507-aktivace oběžného majetku 0,00 -912 396,00
511-opravy a udržování 1 600 000,00 2 400 000,00 2 277 055,02
512-cestovné 1 100 000,00 1 100 000,00 1 003 065,19
513-náklady na reprezentaci 200 000,00 200 000,00 94 543,46
516-aktivace vnitroorg. služeb -600 000,00 -600 000,00 -913 792,93
518-ostatní služby 9 717 000,00 9 717 000,00 6 911 878,88
521-mzdové náklady 47 022 000,00 48 213 944,00 48 135 635,00
524-zákonné sociální pojištění 15 920 000,00 16 325 122,00 16 052 065,00
525-jiné sociální pojištění 130 000,00 130 000,00 143 956,70
527-zákonné sociální náklady 1 747 000,00 1 759 209,00 1 523 564,60
538-jiné daně a poplatky 90 000,00 90 000,00 70 846,82
541-smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 2 384,72
549-ostatní náklady z činnosti 500 000,00 500 000,00 672 167,40
551-odpisy dlouhodobého majetku 10 725 000,00 10 725 000,00 11 789 234,68
558-náklady drobného dlouhodob. majetku 420 000,00 420 000,00 682 239,64
563-kurzové ztráty 30 000,00 30 000,00 46 875,46
595-dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 1 284 150,92
Náklady z činnosti celkem 100 967 000,00 104 076 275,00 100 533 567,10

602-výnosy z prodeje služeb 6 850 000,00 6 850 000,00 5 084 006,83
603-výnosy z pronájmu 5 000 000,00 5 000 000,00 4 860 643,00
604-výnosy z prodaného zboží 1 000 000,00 1 000 000,00 993 500,91
641-smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 14 325,74
648-čerpání fondů 2 600 000,00 2 600 000,00 2 421 112,16
649-ostatní výnosy z činnosti 0,00 5 798,01
663-kurzové zisky 0,00 170,41
671-výnosy z transferů 85 517 000,00 88 626 275,00 111 988 352,57
Výnosy z činnosti celkem 100 967 000,00 104 076 275,00 125 367 909,63
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Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

plánovaný počet zaměstnanců 199
evidenční  fyzický počet zaměstnanců 221
přepočtený počet zaměstnanců 197

Rozpočet mzdových prostředků na platy MZM 45 666 944
Čerpání mzdových prostředků na platy MZM 43 979 581
úspora mzdových prostředků 1 687 363
náhrady na pracovní neschopnost 132 210
(není zahrnuto do MP)
Rozpočet na ostatní osobní náklady MZM 2 347 000
Čerpání OON MZM 4 023 844
přečerpání OON 1 676 844
přečerpání OON uhrazeno z úspor MP na platy 1 676 844
z toho
dohody o pracovní činnosti 2 774 925
dohody o provedení práce 1 248 919

V položce mzdových prostředků na platy byla vzniklá
úspora ve výši 1 676 844 Kč použita na úhradu přečer-
paných ostatních osobních nákladů. 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty 
Zahraniční cestovné Moravské zemské muzeum Brno 2015

Zdroj Projekt částka Kč
Dotace MKČR DKRVO 610 000,00 Mgr. Mitáček Ph.D.

CITeM 15 041,00 Ing. Rožnovský
110. výročí malíře Z. Buriana 9 476,00 RNDr. Gregorová, Mgr. Kostrhun

Vítejte u neandrtálců 5 000,00 Mgr. Kostrhun
Dotace MKČR celkem 639 517,00

Ostatní dotace NAKI 7 936,65 Doc. PhDr. Galuška CSc.
Dotace ostatní celkem 7 936,65
Dary 0,00

MZM z rozpočtu oddělení 284 921,38

celkem 932 279,79

Zahraniční pracovní cesty jsou významnou součástí práce na 
- sběru a dovozu materiálu, tedy rozšíření fondu podsbírek MZM (zejména zoologická, entomologická, bota-

nická a literární),
- účastí na mezinárodních konferencích, tedy vědeckovýzkumná publikační činnost, udržení pozice a role

v mezinárodních společenských a přírodních vědách. 
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Mimorozpočtové zdroje financování

Poskytovatel Účel Kč
Masarykova univerzita Brno Korespondence Leoše Janáčka, finální etapa 

edičního zpracování 26 000,00
Archeologický ústav AV-NAKI Projekt Velká Morava a 1150 let křesťanství 

ve střední Evropě 489 384,65
Statutární město Brno Konec vlády hákového kříže 45 000,00
Jihomoravský kraj Ryba v lidové kultuře 44 000,00
Jihomoravský kraj Brněnská muzejní noc 2015 26 000,00
Velvyslanectví nizozem. Království Nizozemí ve světle řádů a vyznamenání 67 177,00

Použití účelových darů celkem 82 000,00
Časové rozlišení investičních transferů
MŠMT ČR-Mendelianum 2 302 600,56

Fondy organizace

Fond reprodukce majetku                                                                                     V tis. Kč
Rok 2011 2012 2013 2014 2015
PS 2 910 3 233 6 574 5 144 3 391
Tvorba 5 913 8 179 5 795 4 270 9 487
Odvod z odpisů 0 -1 874 0 0 0
Tvorba celkem  5 913 6 305 5 795 4 270 9 487
Čerpání celkem 5 589 2 964 7 225 6 023 4 696
Pořízení dlouhodobého majetku a TZ 4 834 2 285 5 212 3 456 2 275
Opravy a udržování majetku 754 679 1 318 1 356 1 848
Pořízení krátkodobého majetku 695 1 211 574
KS 3 233 6 574 5 144 3 391 8 181

V čerpání fondu reprodukce není v roce 2015 proúčtována částka 2 507 079,90 Kč-nezaplacené faktury za rok
2015 splatné v roce 2016. Zůstatek Fondu reprodukce bude snížen po úhradě faktur v roce 2016 o částku
2 507 079,90 Kč. 
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Fond kultury a sociálních potřeb
Tvorba fondu je tvořena 1% ze zúčtovaných a vypla-
cených mezd v roce 2015 460 750,90 Kč, rezerva
z minulých let je ve výši 477 183,21 Kč. 
Z FKSP bylo využilo pouze stravování ve výši
554 672 Kč 
a dary při životních jubileích pro 2 zaměstnance ve
výši 3 000 Kč.

10. Bezúplatné převody majetku 
Ve 4. čtvrtletí 20115 došlo k bezúplatnému předání
majetku státu mezi Českou republikou-Minister-
stvem zemědělství ČR a Moravským zemským mu-
zeem, židle (drobný dlouhodobý majetek) ve výši

38 004,68 Kč. Dále došlo k bezúplatnému předání
Kanceláří generálního komisaře účasti ČR na Vše-
obecné světové výstavě EXPO (KGK) se sídlem
Praha, totem/poutač (movitý majetek) v pořizovací
ceně 95 000 Kč, zůstatková cena 92 362 Kč.

Dále došlo k bezúplatnému převodu nemovitého
majetku-pozemek p.č. 95/7 o výměře 181 m2, ostatní
plocha, v k. ú.  obec Rebešovice, v hodnotě 3 680 Kč.

Komentář k finančnímu vypořádání vztahu se
státním rozpočtem 
V rámci finančního vypořádání nedošlo k žádným
vratkám, pouze v minulém roce bylo vráceno 376 Kč
- Centrální portál edukačních aktivit muzeí. 
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