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ÚVOD
Dobrý den všem příznivcům Moravského zemského muzea!
Naše ctihodná paměťová instituce – Moravské zemské muzeum (MZM) – naplňovalo i ve 195.
roce existence cele své poslání, jež je zpřítomněno mottem „Spojujeme minulost
s budoucností“. Ve všech oblastech činnosti, ale zejména ve třech určujících směrech usilování
pracovníků MZM – tedy v muzejní práci i v užším slova smyslu, vědecké činnosti a edukaci –
se podařilo splnit vytýčené cíle pro toto období, jež mimo jiné zachycuje střednědobá
koncepce činnosti MZM. V roce 2012 nabídlo Moravské zemské muzeum veřejnosti
mimořádné výstavní i popularizační projekty, v nelehké ekonomické situaci se snažilo udržet
úroveň návštěvnosti muzejních akcí, rozšířilo spektrum vzdělávacích aktivit i výzkumných
projektů a úkolů. Vedle toho byly také započaty práce na zkvalitnění majetkového portfolia
instituce, což se plně projevilo až na začátku roku následujícího.
Technicky a organizačně nejsložitějším úkolem MZM bylo faktické fyzické zahájení projektu
Mendelianum, atraktivní svět genetiky, jenž je financován z evropských a státních zdrojů
a jehož cílem je přiblížit laické i odborné veřejnosti zakladatelský vědecký přínos Řehoře
Mendela pro přírodní vědy, jeho vědeckou činnost, kterou mimo jiné prováděl v areálu
Biskupského dvora MZM v Brně. V praxi znamenal začátek stavebních prací na jedné straně
omezení provozu v areálu Biskupského dvora, ale zároveň též zintenzívnění složitého
logistického řízení projektu i kontrolu vlastních stavebních aktivit. Na tom všem se podílí jak
řada odborníků z muzea a vedení MZM, tak externí kolegové. Mendelovský projekt
představuje ve struktuře činností MZM novou kvalitu a vnáší do vějíře expozicí a výstavních
prostorů zcela nové technologické i edukační dimenze. Moravské zemské muzeum skrze něj
usiluje o zpřítomnění fenoménu excelentního evropského vědce Řehoře Mendela v korektních
a objektivních souvislostech. Opírá se přitom o zkušenosti, data a informace, jež v uplynulých
desetiletích shromáždilo specializované mendelovské pracoviště MZM.
V oblasti výstavních projektů byl rok 2012 nesen ve znamení mapování dosud málo
sledovaných souvislostí v oblasti přírodních i společenských věd. Mimořádně kvalitně
připravenými výstavami se podařilo nabídnout veřejnosti atraktivní průhledy na mnohé
disciplíny. Zásluha za neobyčejně kladné přijetí výstav především patří kurátorům a jejich
spolupracovníkům, ale také technickým zaměstnancům MZM – výstavářům a kolegům
z oddělení práce s veřejností. Mezi všemi výstavami roku 2012 je třeba jmenovat zejména
velký mezinárodní přírodovědný projekt Messel on Tour, ale také historický průhled od
nelehkých údobí 20. století nazvaný V utrpení a boji, či výstavu zpřítomňující mimořádné
umění sochaře a divadelníka Vojtěcha Suchardy. Významným přesahem do oblasti volného
umění – designu módy – byla autorská výstava návrhářky a výtvarnice Liběny Rochové. Se
zcela mimořádným ohlasem se pak setkala výstava Zlato, symbol moci a bohatství, kterou
MZM připravilo za mimořádných bezpečnostních podmínek výběrem z vlastních sbírkových
fondů.
Úspěchy Moravského zemského muzea v roce 2012 jsou výsledkem mimořádného úsilí
a nasazení zaměstnanců organizace. V nelehkých ekonomických podmínkách roku 2012
ovšem muzeu také podstatně pomáhala podpora zřizovatele – Ministerstva kultury ČR. Dílo
loni vykonané nechť je korelativem a podnětem ke stejně bohaté a snad i bohatší a úspěšnější
činnosti Moravského zemského muzea v letech následujících.
Brno, 21. března 2013
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
ředitel Moravského zemského muzea
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Z HISTORIE MUZEA
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
markrabství 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 České republiky
Od 1. ledna 2010 – Moravské zemské muzeum výzkumnou organizací Ministerstva kultury
České republiky
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ŘEDITELSTVÍ
Právní záležitosti
Moravské zemské muzeum vedlo v roce 2012 celkem 12 soudních řízení s těmito subjekty:
1) MZM x Jaromír Bořek;
2) MZM x Libuše Grúberová;
3) MZM x Rudolf Krček;
4) MZM x Robert Musil;
5) MZM x Martina Doležalová;
6) MZM x Roman Buchač;
7) MZM x DORNYCH a.s.;
8) MZM x 1) Euro/Facility Project Management B.V., 2) Hill’s Pet Nutrition
Manufacturing, s.r.o.;
9) Ing. Václav Martínek x MZM;
10) MZM x Statutární město Brno;
11) MZM x Statutární město Brno;
12) MZM x STORK Media, s.r.o..
Vydané interní předpisy
MZM vydalo v roce 2012 následující směrnice ředitele:
Úprava cestovních výdajů; Vydávání interních předpisů v MZM; Inventarizace majetku
a závazků; Pravidla pro spolupráci s dobrovolníky v MZM; Inventarizace pokladen a zásob;
Provozní řád učeben metodických center při MZM; Provádění obrazové digitalizace
sbírkových předmětů v MZM; Platový předpis; Oběh účetních dokladů v MZM; Způsob
vedení a evidence stavu, pohybu, účtování a odpisování majetku MZM.
MZM vydalo v roce 2012 následující příkazy ředitele:
Poskytování cestovních náhrad; Pracovní řád; Plán čerpání dovolené v roce 2012; Změna
zřizovací listiny MZM + Rozhodnutí MKČR č. 2/2012; Inventarizace pokladen a zásob 2012;
Režim provozu výstavních objektů MZM během Vánočních svátků 2012; Uzavření ročního
rozpočtového roku 2012.
Kontrolní činnost – Výsledky vnitřních a vnějších kontrol
Vnitřní kontrola
V roce 2012 se v Moravském zemském muzeu v oblasti vnitřní kontroly uskutečnilo 5 auditů
provedených v souladu se zásadami zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhlášky ministerstva financí č. 416/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a standardů EU pro výkon interního auditu v organizacích veřejné správy.
Interní audity byly zaměřeny především na oblast pořizování dodávek, služeb a stavebních
prací, na oblast spisové a archivní služby v Moravském zemském muzeu a na dodržování
zásad vnitřního kontrolního systému. Součástí auditů byla i doporučení ke zkvalitnění řídicích
systémů v oblastech, na které byl audit směřován.
Vnější kontrola
V roce 2012 proběhlo v Moravském zemském muzeu celkem 9 vnějších kontrol. Z tohoto
počtu provedlo Ministerstvo kultury ČR 5 kontrol v oblasti požární ochrany v jednotlivých
objektech (v měsících lednu, dubnu, květnu, říjnu a listopadu 2012), v měsíci září provedl
územní odbor Znojmo Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje kontrolu v oblasti
požární ochrany v objektu Starého zámku v Jevišovicích. V měsících dubnu, květnu a srpnu
2012 provedl Oblastní inspektorát práce 2 kontroly zaměřené na dodržování zásad zákona
o zaměstnanosti a na oblast pracovněprávních vztahů. Úřad Městské části Brno-střed
Magistrátu města Brna – Odbor obchodu, dopravy a služeb uskutečnil v měsíci dubnu kontrolu
na Paláci šlechtičen. Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných norem v oblasti služeb.
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U žádné z výše uvedených kontrol nebyly zjištěny závažnější chyby, drobné nedostatky byly
odstraněny buď na místě nebo bezprostředně po provedení kontrol.
Organizační změny
V roce 2012 byly v MZM uskutečněny tyto organizační změny:
ke dni 1. 6. 2012 byla v MZM zřízena Ediční rada jako nový poradní orgán
ředitele, oddělení knihovnických a dokumentačních služeb přešlo z gesce úseku pro
vnější komunikaci do odborného úseku a kustodi a pokladní v objektech
Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen byli převedení do
Oddělení komunikace a marketingu;
ke dni 10. 9. 2012 byl Organizační řád MZM doplněn o přílohu PŮSOBNOST
ODDĚLENÍ, ÚSTAVŮ A ÚSEKŮ MZM;
ke dni 1. 12. 2012 bylo rozděleno funkční místo tajemník – právník na funkci:
Podnikový právník – zaměstnanec přímo podřízený řediteli zabezpečující právní
agendu a Tajemník ředitele – vedoucí ředitelství.
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METODICKÉ CENTRUM MUZEJNÍ PEDAGOGIKY (MCMP)
Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP) se v roce 2012 soustředilo na prohlubování
svého odborného působení, a to zejména v oblasti nabídky vzdělávání, poskytování
systematické metodické podpory, vědecké a výzkumné muzejně pedagogické činnosti. MCMP
připravilo četné vzdělávací akce, zejména zcela nový program – jednoletý kurz „Základy
muzejní pedagogiky“. Byly nadále připravovány pilotní projekty, jejichž výsledky jsou
vytěžovány pro další rozvoj odborné stránky činnosti MCMP. Účastí na konferencích,
seminářích, odborných a pracovních setkáních se MCMP stalo nedílnou součástí muzejně
pedagogického a muzeologického dění v ČR. Zaměřením se na zpracování metodik a příkladů
dobré praxe přispívá k odbornému rozvoji oboru. Prezentace dobrovolnictví, práce
s handicapovanými a seniory informuje odbornou i širokou veřejnost o možnostech nabídky
vzdělávání a příležitostech kulturního vyžití v rámci paměťových institucí. Zvolenými tématy
(Evropský rok stárnutí a mezigenerační solidarity, handicapovaní, vzdělávání) přispělo MCMP
k odbornému vnímání role sbírkotvorných institucí při řešení problémů současné společnosti.
Poskytování metodické činnosti a odborných konzultací české muzejní veřejnosti
Na webových stránkách jsou publikovány Příklady dobré praxe, seznam odborné literatury,
metodické texty a další informace ze života oboru. Pracovníci MCMP se podíleli na
zpracování metodiky k dobrovolnictví, vydané NIPOSem, byla vytvořena metodika k tvorbě
pracovních listů. Dále byly poskytnuty metodické konzultace muzeím a muzejně
pedagogickým pracovníkům (Muzeum gastronomie v Praze 27. 6. 2012, k přípravě stálé
expozice Muzea Boskovicka, srpen – září 2012).
Poskytování vzdělání v oboru - Kurz muzejní pedagogiky
MCMP připravilo seminář „Tvorba pracovních listů, jak vytvářet pracovní listy k výstavám
a expozicím a jak s nimi pracovat“, který se pro velký zájem uskutečnil v 5 termínech. Od 24.
září 2012 probíhá jednoletý kurz „Základy muzejní pedagogiky“. Uskutečnil se workshop
„Dramatická výchova v muzeu“ (29. 10. 2012).
Pro studenty PedF Masarykovy univerzity, obor galerijní pedagogiky a zprostředkování
umění, byl realizován seminář o činnosti MCMP (20. 12. 2012). Proběhla beseda se studenty
Masarykovy univerzity na téma „ekonomika chodu muzejní instituce, poslání, úspěchy“ (24.
10. 2012).
Odborná vědecká muzejně pedagogická práce Metodického centra muzejní pedagogiky
Pracovníci MCMP se zúčastnili odborných seminářů a workshopů. Vystoupili na nich
s odbornými příspěvky a zaslali je k publikaci ve sbornících. Jednalo se o akce Muzea
a celoživotní vzdělávání – Diskusní setkání s tématem „Role muzeí v současné společnosti“
(Praha, 16. 3. 2012), „Muzea a památková péče“ (Pelhřimov, 24. – 26. 4. 2012), konferenci
„Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012“ (Soběslav, 17. 9. 2012), seminář Komise pro
práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG na téma: „Řešení aktuálních problémů
v oblasti muzejní pedagogiky při práci s různými cílovými skupinami v oblasti celoživotního
vzdělávání s úzkým zaměřením na metodickou činnost“ (Jičín, 24. – 25. 9. 2012) a konferenci
„Fenomén kultúrneho dedičstva v společnosti“ (Bratislava, 13. – 15. 11. 2012). MCMP
uspořádalo 26. 11. 2012 muzejně pedagogické kolokvium „Muzeum pro seniory – senioři pro
muzeum aneb Senioři jako návštěvníci, pamětníci a dobrovolníci”. Dalšími nákupy odborné
literatury je systematicky rozšiřována muzejně pedagogická knihovna.
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Podpora a šíření poznatků o muzejní pedagogice a prezentace činnosti MCMP,
propagace aktivit a zapojení se do širšího kontextu kulturního života v regionu i nad jeho
rámec
MCMP spolupracovalo s NIPOSem a dalšími partnery na propagaci dobrovolnictví
(Hodnocení Evropského roku dobrovolnictví – setkání 11. 1. 2012). Realizovalo výstavku
„Zážitková keramická dílna“ (ÚSP Kociánka 26. 1. – 15. 3. 2012, Knihovna Jiřího Mahena
15. 3. – 31. 3. 2012, Moravská zemská knihovna 1. 4. – 30. 4. 2012, Moravské zemské
muzeum září – listopad 2012). Jedná se o výstup z projektu, který se uskutečnil v r. 2011.
MCMP se podílí na realizaci partnerství mezi Národním muzeem a Moravským zemským
muzeem v projektu „Dotkni se 20. století“. Cílem projektu je zapojení muzejních sbírek do
školní výuky novodobých dějin a vytvoření příslušných metodik. MCMP zpracovalo
interaktivní výukový program k výstavě
„V utrpení a boji“ a zajistilo další doprovodné
kulturní programy v rámci tohoto pilotního projektu a prezentaci na muzejní noci. Při
příležitosti „Týdne výtvarné kultury“ byl zorganizován taneční a pohybový workshop
„Tajemství rituálů“. Uskutečnil se pilotní projekt výtvarné, dramatické a taneční dílny v rámci
výstavy „Umění australských domorodců“ (14. 3., 10. 5. a 2. 6. 2012). MCMP vytvořilo
putovní výstavu „Zapomenutá expedice za australskými domorodci“ jako zprostředkování
části stávající výstavy MZM „Umění australských domorodců“ pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v domovech seniorů (od 28. 11. 2012 Senior centrum Blansko). Dle
výsledků Výzkumného šetření 55+ (z roku 2011) byl připraven Den seniorů v MZM (2. 10.
2012); při němž proběhla další část výzkumného šetření v cílové skupině seniorů.
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METODICKÉ CENTRUM PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V MUZEJNICTVÍ
(CITeM)
Rok 2012 byl pro CITeM náročným z důvodu změn v personálním obsazení oddělení. Na
konci roku 2011 odešel metodik digitální dokumentace Mgr. Cigánek a na konci března 2012
analytik Mgr. Lenhart. V únoru nastoupila nová zaměstnankyně RNDr. Hermanová a v říjnu
Ing. Rožnovský, čím se počet znovu dostal na původní hodnotu. I když práce na všech
započatých projektech vyžadovala úsilí a čas z pracovní doby stávajících zaměstnanců, protože
se noví zaměstnanci stále zaškolují, plynule pokračovala.
Následuje podrobnější popis jednotlivých aktivit činnosti oddělení.
Nový systém pro správu sbírek
Uskutečnilo se několik setkání se zástupci firem, které mají zájem o tvorbu software pro
muzea. Setkání se zúčastnili kromě CITeM i zástupci MZM, Moravské galerie, Technického
muzea v Brně a MK ČR. Žádná spolupráce s komerčními subjekty ze strany MZM ve věci
nového systému nebyla navázána.
Demus
Byl ukončen převod modulů Evidence a Katalog do prostředí MS Access 2010 a moduly jsou
připraveny k distribuci. Dále byly převedeny moduly Výtvarné umění, Fotoarchiv a Historie.
Testování bylo prováděno vlastními silami s pomocí jednoho externího pracovníka (dohoda
o provedení práce byla financována z dotace Metodických center). Pro zkušební provoz
sloužila pracoviště: Etnografický ústav a Historické oddělení MZM, NM, TMB, Muzeum
a galerie Vodňany, SLS Vysočina, Strahovský klášter, Galerie výtvarného umění v Hodoníně
a Muzeum Komenského v Přerově.
Paralelně s převodem bylo poskytováno poradenství k Demus01 a databázovému prostředí MS
Access. Uskutečnilo se 6 školení Demusu mimo MZM a 8 školení na pracovišti CITeM.
Národní autority pro muzea a galerie (MA)
Dvoudenní workshop (31. 1. – 1. 2. 2012 v Národní galerii v Praze, 50 účastníků) uzavřel
projekt muzejních autorit, popsal jeho výsledky, seznámil s jeho využitím při budování
Registru sbírek výtvarného umění a popsal další perspektivy.
15. 5. 2012 byl projekt úspěšně obhájen a do RIV nahlášeny schválené výsledky.
V průběhu roku byla vytvořena pracovní skupina pro editaci muzejních personálních autorit
(jmen autorů výtvarných děl) a s nimi spojených dalších typů autoritních záznamů. CITeM
připravilo dvě školení editorů a s pomocí jednoho externího zaměstnance zajišťovalo supervizi
zapsaných jmen autorů.
Zúčastnili jsme se pravidelného setkání lokálních supervizorů v NK ČR.
Registr sbírek výtvarného umění
Společný projekt Rady galerií (RG) a CITeM úspěšně pokračoval, informace o projektu byly
součástí prezentace na Senátu RG (17. – 18. 9. 2012 v Kutné Hoře). Proběhlo 5 aktualizací
Registru a celkový počet záznamů překročil statisícovou hranici. Spolu s RG připravilo
CITeM pracovní seminář „Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění
a Muzejních autorit“ (10. – 11. 10. 2012 v Litomyšli, 10 účastníků).
MichaelPlus
RNDr. Kocinová se zúčastnila workshopu ve Stockholmu a výročního zasedání v Paříži (viz.
zahraniční cesty). Byla navázána osobní spolupráce na převodu dat českého národního portálu
do nové verze softwaru. Národní portál funguje bez potíží v původní podobě na serveru MZM,
nová verze portálu by měla být provozována na italském serveru, který má asociace
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k dispozici. V roce 2012 je ve fázi zkoušení německý národní portál. Programátorům firmy
Dedale, která zajišťuje převody portálů, byla poskytnuta data českého národního portálu.
Úložiště dat
Datové úložiště MZM fungovalo bez problémů s výjimkou krátkého výpadku při upgradu
serverů.
Práce pro MK ČR
CITeM zajišťovalo kontrolu pravidelného zálohování dat CES na server MZM a realizaci
vylepšení aplikace podle zadání MK ČR. Záložní aplikace na serveru MZM je funkční,
aktuální data pro ni se dají získat obnovením z posledního zálohovaného souboru.
Poskytovali jsme podporu uživatelům aplikace CESik ve formě distribuce aplikace, průběžně
aktualizované nápovědy, poradenské linky, školení, analýzy a úprav dat.
Zajišťovali jsme správu aplikace a databáze Restitution-Art. Celá aplikace bez problému
a výpadků běžela po celý rok.
Na žádost OMG MK ČR jsme aktualizovali elektronický dotazník pro on-line vykazování
činnosti muzeí.
Práce pro MZM
Pro pracovníky odborných oddělení jsme připravili řadu školení, zaměřených jak na obecné
programy (Zoner Callisto, Zoner Context), tak i na specializovaný muzejní SW Demus. Vedle
toho poskytujeme průběžně poradenskou službu, instalujeme Demus dle požadavků,
upravujeme tiskové sestavy. Testovali jsme použití čtečky čárového kódu.
Zabezpečovali jsme přípravu dat pro statistiku NIPOS a výkaz činnosti muzeí OMG.
Zabezpečovali jsme zpracování a předávání dat MZM do CES pomocí programu CESik.
Poskytovali jsme metodickou pomoc při internetovém zpracování výsledků grantových úkolů
(RIV), zabezpečili přípravu a předání souhrnných souborů výsledků za MZM pro MK a GA
ČR.
Semináře, konference
Ve spolupráci s NTM jsme uspořádali dvoudenní seminář „Muzea a digitalizace“ (NTM
v Praze, 24. – 25. 1. 2012, 68 účastníků), věnovaný fotografické dokumentaci v muzejním
prostředí, digitalizaci dvourozměrných předloh, zvukových nahrávek, videa a dlouhodobé
archivaci digitálních dat. Součástí semináře byla i exkurze na digitalizační pracoviště NTM.
Další seminář z cyklu Muzea a digitalizace jsme naplánovali ve spolupráci s Přírodovědeckou
fakultou UP v Olomouci (Olomouc, 5. 6. 2012, 18 účastníků). Byl věnován terénní
dokumentaci v přírodních vědách.
Byli jsme spolupořadateli semináře Terénní fotodokumentace v humanitních vědách, který
organizovala Katedra historie Filozofické fakulty UP v Olomouci (Olomouc, 12. 9. 2012, 30
účastníků).
Ve spolupráci s NPÚ jsme uspořádali seminář GIS (Brno, 14. 11. 2012, 23 účastníků), který
byl věnován zejména možnostem využití GIS v muzejní oblasti, informacím o dostupných
mapových službách a možnostech jejich využití pro muzea.
Aktivními příspěvky jsme se v roce 2012 podíleli na těchto akcích:
31. 1. - 1. 2.
Muzejní autority a Registr sbírek výtvarného umění (Praha, NG
a CITeM)
6. 4.
Muzejní dokumentace geologických materiálů, prezentace a ochrana
sbírek (Brno, MZM)
29. 4.
Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek (Praha, NA)
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Počítačová podpora v archeologii (Loket nad Ohří, Katedra archeologie
FF ZČU, Archeologický ústav AV ČR a NPÚ, územní odborné
pracoviště v Lokti)
5. 6.
Muzea a digitalizace IV. (Olomouc, CITeM a PF UP)
2. 7.
Michael Culture Association Assembly (Paříž (Francie))
12. 9.
Muzea a digitalizace IV. (Olomouc, FF UP a CITeM)
17. – 18. 9.
Senát Rady galerií ČR (Kutná Hora, Rada galerií ČR)
10. – 11. 10.
Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních
autorit (Litomyšl)
Většina příspěvků ze seminářů je vystavena na www.citem.cz.
23. - 25. 5.

Školení
Provedli jsme celkem 17 školení, z nich absolutní většina (14) byla na téma Demus, další
témata byla CESik, Zoner Context, Zoner Callisto, převody dat apod. Celková účast byla 92
osob ze 17 institucí. Většinou jde o muzea a galerie. Rozsáhlejší námi pořádané semináře jsou
uvedeny v předchozí kapitole. Individuální konzultace statisticky nesledujeme.
Publikační činnost
CIGÁNEK, David. Taxonomické databáze. [online]. Brno : Moravské zemské muzeum, 3. 1.
2012 [cit. 11. 4. 2013]. Vyšlo jen v elektronické podobě. Dostupné z WWW:
<http://www.citem.cz/?file_id=294>.
JANKOVIČOVÁ, Pavla. Demus pojede i nadále. In Věstník Asociace muzeí a galerií České
republiky, ISSN 1213-2152, 2012, roč. 12, č. 3, s. 7.
LENHART, Zdeněk; PODOLNÍKOVÁ, Jarmila; CIGÁNEK, David; BARTL, Zdeněk. Tvorba
autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií. [online]. 23. 1. 2012 [cit. 11. 4. 2013].
Vychází
výhradně
v
elektronické
podobě.
Dostupný
z
WWW:
<http://www.citem.cz/?file_id=286>.
PODOLNÍKOVÁ, Jarmila. Počítačová evidence sbírkových předmětů. In Sborník příspěvků
semináře Muzejní dokumentace geologických materiálů, prezentace a ochrana sbírek. Brno:
Moravské zemské muzeum, 6. 4. 2012.
Tezaury a slovníky v systémech správy sbírek v muzeích a galeriích v ČR. [online]. Brno:
Moravské zemské muzeum, 3. 1. 2012 [cit. 11. 4. 2013]. Vyšlo jen v elektronické podobě.
Dostupné z WWW: <http://www.citem.cz/?file_id=292>.
Stránky a sborníky výše uvedených konferencí.
Drobné popularizační články na www.citem.cz.
Zahraniční služební cesty
Stockholm (Švédsko), 23. 5. 2012, Marie Kocinová, workshop a setkání národních
zástupců asociace Michael Culture AISBL
Paříž (Francie), 2. 7. 2012, Marie Kocinová, Michael Culture Association Assembly
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ODBORNÝ ÚSEK
DĚTSKÉ MUZEUM
Výstavy
1. Skleněná krása aneb Historie nejen vánočních ozdob – od 1. ledna 2012 do 25. února 2012 –
vykonávání lektorské služby pro školy (program ve výstavě): 15 skupin/240 dětí (z toho pět
skupin senioři/jedna skupina handicapovaných) veřejnost: 292 návštěvníků.
2. „20 let s Dětským muzeem“ – kaleidoskop interaktivních výstav pro děti i dospělé
- od 18. října 2012 do 31. prosince 2012 – vykonávání lektorské služby pro školy (program ve
výstavě): 58 skupin/1140 dětí (včetně handicapovaných osob) veřejnost: 3033 návštěvníků.
Hlavním cílem výstavy bylo představení činnosti Dětského muzea v uplynulých dvaceti letech.
Návštěvník se seznámil s jednotlivými vybranými výstavními projekty, které byly v průběhu
dvaceti let prezentovány. V jednotlivých sálech byla prezentována řada didaktických pomůcek,
interaktivních předmětů, replik „hands on“a her dle charakteru výstavních projektů včetně
pomůcek pro handicapované návštěvníky. Připravena skládačka 20 let s Dětským muzeem –
doprovodný tisk k výstavě.
Programy pro školy
- Výukový interaktivní program Velikonoce v muzeu – 16 skupin (320 žáků);
- Výukový interaktivní program k výstavě V utrpení a boji, brněnští Židé v osudových
momentech XX. století – 35 skupin (700 žáků);
- Výukový interaktivní program k výstavě Půvaby loutek a soch/sochař Vojtěch Sucharda
a jeho Říše loutek – 12 skupin (240 žáků);
- Výukový interaktivní program Vánoce v muzeu – 36 skupin (605 žáků).
Programy pro veřejnost
- Jarní prázdniny – 4 programy – 42 dětí/den;
- Velká velikonoční dílna v DM – 65 osob;
- Týden dětí s MZM – 5 programů – 35 dětí/den;
- Tvůrčí dílny (samostatné programy a sobotní programy k výstavám) – 11 programů, 308
osob.
Komunikace se sdělovacími prostředky
- říjen 2012 – článek deník METRO (výstava 20 let s Dětským muzeem).
Přednášky pro studenty
- prosinec 2012: výstava „20 let s Dětským muzeem“ kaleidoskop interaktivních výstav pro
děti i dospělé – komentovaná prohlídka výstavy s přednáškou vztahující se k práci s dětským
návštěvníkem – studenti Pedagogická fakulta MU, Katedra výtvarné výchovy; dále program
Výukový interaktivní program „Vánoce v muzeu“ – náslech studentů Pedagogické fakulty
MU, Katedra výtvarné výchovy.
Praxe studentů – pomoc při přípravě a realizaci interaktivních programů pro školy
a veřejnost
- dvě studentky: Pedagogická fakulta MU, Katedra výtvarné výchovy;
- jeden student: Pedagogická fakulta MU, Katedra historie.
V roce 2012 bylo zapůjčeno šest výstavních kolekcí DM do čtrnácti muzeí v ČR.
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ODDĚLENÍ KNIHOVNICKÝCH A DOKUMENTAČNÍCH SLUŽEB
Knihovna MZM
Knihovna Moravského zemského muzea v roce 2012 v souladu se svým posláním
shromažďovala, zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literatura a poskytovala odborné
knihovnické, bibliografické a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům MZM, ale
i široké veřejnosti. V současné době má knihovna MZM registrováno 790 uživatelů. Celkový
počet výpůjček za rok 2012 byl 3.362 svazků, z toho 1.180 v Ústřední knihovně MZM. Ke
konci roku 2011 měla knihovna MZM 435.807 knihovních jednotek uložených na odborných
odděleních MZM a v Ústřední knihovně, roční přírůstek činil 3.593 knihovních jednotek. Na
Ústřední knihovnu z tohoto počtu připadá 47.419 knihovních jednotek s ročním přírůstkem
118 ks. Všechny knihovní fondy jsou postupně zpracovávány v AKS KPWin Sql a postupně
dodávány do Souborného katalogu ČR. Ústřední knihovna MZM je institucionálním členem
regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Jižní Morava
a členem Komise knihovníků muzeí a galerií AMG Jihomoravského kraje.
V roce 2012 se knihovna zúčastnila následujících akcí a projektů
- Program VISK 5-Retrokon (Národní retrospektivní konverze katalogů v ČR), projekt MK
ČR
- Projekt Česká knihovna (MZK Brno)
V knihovně absolvovaly praxi 4 studentky SKŠ a VOŠKIS Brno.
Muzeologická knihovna
Muzeologická knihovna obsahovala k 31. prosinci 2012 10.459 knihovních jednotek, roční
nárůst činil 37 knihovních jednotek. Kromě zaměstnanců muzea ji z řad veřejnosti užívají
především studenti muzeologie z Masarykovy univerzity. Dvakrát ročně je vydávána
informační brožura o nových přírůstcích. Pracoviště zajišťovalo během roku 2012 překlady
a rešerše, popřípadě tlumočení pro potřeby odborných oddělení, ředitelství, edičního,
výstavního a PR oddělení při vernisážích a jiných společenských akcích s účastí veřejnosti.
Průběžně je vedena databáze literatury (monografie i časopisecké články) s tematikou práce
s dětmi, mládeží
a handicapovanými návštěvníky.
Bylo provedeno
vytřídění, respektive Katalogizace tzv. efemerních dokumentačních materiálů z fondu
bývalého muzeologického oddělení. Zmínku zaslouží jazyková spolupráce na přípravě výstavy
V utrpení a boji a tlumočení v rozsahu v souvislosti s touto výstavou či překlady
korespondence a materiálů pro připravovanou výstavu o Baltech.
Archiv MZM
Spisovna MZM zajišťovala nadále veškeré standardní služby. Archiv pokračoval
v katalogizaci a inventarizaci jednotlivých fondů, zejména uložených na Etnografickém
ústavu, kde bylo pokročeno v tvorbě základních archivních pomůcek ke zpracovaným fondům.
Dále byl kompletně zpracován soubor drobných tisků, letáků a pozvánek na výstavy a různé
akce pořádané v MZM a to v rozsahu let 1950–2011. Archiv navštěvovalo 24 badatelů, což je
opětovný nárůst oproti předchozímu roku Mnoha dalším zájemcům byly poskytovány
telefonické a e-mailové konzultace. Zejména ve druhé polovině roku spolupracoval archiv
s oddělením informatiky na výběru elektronické spisové služby. MZM nakonec přikročilo
k výběru open source řešení SPISOVKA 3.
Archivář J. Obrovský se účastnil mezinárodní konference Archivy, knihovny, muzea
v digitálním světě, kterou na konci listopadu uspořádal Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ve spolupráci s Národním archivem ČR.
Publikační činnost
J. Obrovský
- Působení Moravského zemského muzea do počátků činnosti Národní kulturní komise.
Museologica Brunensia, 2012, č. 1, s. 23–27.
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Společenské vědy
HISTORICKÉ ODDĚLENÍ
Sbírkotvorná činnost
HO obohatilo své sbírky například o dary 21 ks písemností a fotografiií z pozůstalosti
Jaroslava Zemka, bratra Jana Zemka, člena výsadku SILVER B, 170 ks písemné a fotografické
pozůstalosti, jakož i vyznamenání řádu železné koruny III. třídy s meči (vč. dektetu) Ing.
Aloise Žerta, c.k. důstojníka, veterána bojů na Piavě v 1. světové válce, také bohatý komplet
výstrojních součástek a uniforem Městské police Brno či koupí 172 ks fotografií, pohlednic,
knih a písemností z pozůstalosti Alžběty Hubíkové, hospodyně předsedy čs. exilové vlády
v Londýně Prokopa Maxy.
Vědecko-výzkumná činnost
Mimo úkoly stanovené Vědeckou koncepcí MZM a cíly IP DKRVO bylo HO aktivní
především v dohledávání reliktů válečných hrobů z II. světové války, jejich průzkumu
a exhumace zde uložených ostatků (vč. jejich následného pietního uložení na vojenských
hřbitovech). Z nedávných aktivit připomínáme alespoň loňské mediálně významně sledované
objevení hrobu vojáka rumunské armády v lokalitě Jinačovice 6. června 2012 a následné pietní
uložení ostatků tohoto vojáka na vojenském hřbitově v Brně, a to za přítomnosti představitelů
rumunského státu, českého státu, statutárního města Brna a dalších institucí. Již v prosinci
roku 2012 také proběhli první sondy výzkumu v obci Vrbovec, kde bylo objeveno pohřebiště
německého polního lazaretu s 22 pohřběnými (vč. feldw. Kurta Knispela, německé tankové
eso, který zničil za druhé světové války 168 tanků). Tento výzkum pokračoval i v roce 2013.
Výstavní projekty
Hlavní prezentační akcí HO byla výstava V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových
momentech XX. století, požádaná ve dnech 14. března – 23. záží 2012 ve spolupráci
s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze a Židovskou obcí Brno. Seznamovala
návštěvníky s dosud málo známými fakty ze života příslušníků židovské komunity v Brně
v uplynulém století.
Další publikační činnost (mimo aktivity VO)
K výstavě V utrpení a boji byla vydána také stejnojmenná publikace: Břečka, Jan – Fiala, D. –
Klementová, T. – Reissner, Martin – Schildberger ml., Vlastimil – Šplíchalová, J.: V utrpení
a boji. Brněnští Židé v osudových momentech XX. století. Brno, Moravské zemské muzeum,
105 s., ISBN 978-80-7028-389-9. Také byl připraven II. díl obrazové kroniky okupační
historie města Brna: Filip, V. – Schildberger ml., Vlastimil – Břečka, Jan – Kudělková, L.:
Brno Brünn 1939–1945. Roky nesvobody. Díl II. Brno, Josef Filip 1938; 290 s., ISBN 978-80905166-1-8. Za zmínku také stojí krátký článek J. Břečky Robert Matula (1919–2012)
v časopise Historie a vojenství, roč. 61, č. 3, s. 140–142 (ISSN 0018-2583) či pravidelnou sérii
téhož v brněnském kulturním měsíčníku KAM o význačných osobnostech historie Brna (KAM
č. 1, Sedm válečných křížů na klopě, s. 45–46; č. 2, Židovský parašutista z Brna, s. 44; č. 3,
Posel zla v Brně…, s. 48–49; č. 4, Válečným chirurgem na Dukle, s. 60; č. 5, P. Pavel
Křížkovský – duchovní otec české sborové tvorby, s. 60–61; č. 6, Dávná smrt v libyjské
poušti, s. 50; č. 7–8, Tragédie na náměstí, s. 52–53; č. 9, Jazzová legenda, s. 61; č. 10, Leopold
Šrom – vysoko do oblak, s. 54–55; č. 11, Skautská legenda, s. 59–60, č. 12, Účastník tří
odbojů, s. 56–57).
Spolupráce s médii
Vedle příležitostných vystoupení BTV, ČRo Brno či dalších rádií (J. Břečka, J. Mitáček,
V. Schildberger) bychom zmínily především natáčení dokumentu ČT Praha v Památníku Bible
kralické v Kralicích nad Oslavou, tj. dílu cyklu Bohemia Incognita autora Václava Žmolíka
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dne 7. června 2012 (vysíláno bude 2013, J. Mitáček). Dále proběhlo pro ČT Praha natáčení
rozhovorů pro dokumentární cyklus Heydrich – konečné řešení (díl. 29. Zinc na vlastní pěst,
23. – 24. února, vysíláno 18. března 2012, J. Břečka) a rozhovoru pro dokumentární film
Mauthausen – tajné popravy Čechů (20. června, vysíláno 23. října 2012).
Zahraniční služební cesty
Z. Fišer
– v roce 2012 realizoval čtyři zahraniční služební cesty. Všechny byly vykonány na Slovensko
do Martina, Slovenské národní knižnice v Martine a Archívu Matice slovenské, a do Banské
Bystrice na Univerzitu M. Béla (20. února – 26. února, 30. dubna – 6. května, 17. – 23. září
a 29. října – 4. listopadu 2012).
J. Mitáček
- 15. – 17. srpna 2012, Rakousko, Schallaburg; Maďarsko, Zalavár, Hevíz, Keszthely,
návštěva celoevropskou výstavu Das Goldene Byzanz und der Orient. Tato výstava
představovala přínos byzantské kultury evropskému kulturnímu a sociálnímu niveau západní
Evropy, včetně důležitých interakcí se střední Evropou a obecně slovanským světem. Stěžejní
částí služební cesty byl pobyt v Maďarsku v prostoru v sousedství Balatonského jezera, kde již
desetiletí probíhají význačné archeologické průzkumy zdejšího slovanského obyvatelstva
v 7. až 9. století, včetně význačných nálezů a dokladů raného křesťanství a honosných
sakrálních staveb (jedná se o místo spojované také s krátkým pobytem sv. Cyrila a sv.
Metoděje). Navštívili jsme především Balaton Muzeum v Keszthely a archeologickou lokalitu
Mosaburg – Zalavár, kde jsme se rovněž setkaly s vedoucím zdejších výzkumů Magyar
Nemzeti Múzeum (Maďarského národního muzea) Dr. Bélou Miklósem Szökem (z Magyar
Tudományos Akadémia Régészeti Intézete / Archeologického institutu Maďarské akademie
věd v Budapešti);
- 12. – 13. září 2012, Vídeň, prezentace Charta 77 / Boj o demokracii a lidská práva ve střední
Evropě v 70. letech 20. století v budově Landesgericht für Strafsachen Wien;
- 17. – 19. září 2012, Slovensko, Bratislava, Nitra, Bojná, průzkum archeologických památek
ve vlastnictví slovenského státu i soukromníků pro projekt Cyril a Metoděj, život, doba dílo
a další připravované prezentační akce v Dietrichštejnském paláci;
- 13 .– 14. listopadu 2012, Slovensko, Nitra, Universita Konstantína Filozofa v Nitre, účast na
mezinárodní vědecké konferenci Tradícia a prítomnosť diela sv. Cyrila a Metoda.
Ediční činnost a ostatní aktivity
Příprava vydání knih Královská města v životě země moravské. Brno, Moravské zemské
muzeum, 154 s. (ISBN 978-80-7028-388-2, vedoucí autorského kolektivu J. Mitáček) či
Moravské Knínice 1262–2012. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost, 307 s. (ISBN 978-807275-093-1, editor Z. Fišer). J. Břečka byl členem autorského kolektivu V. svazku Dějin města
Brna (2011–2016) a internetové Encyklopedie města Brna (http://encyklopedie.brna.cz/homemmb/). Vypracování oponentních posudků pro bakalářské a magisterské diplomové práce pro
Historický ústav FF MU Brno: 2011 (J. Břečka) či MK ČR a MO ČR (odboru pro válečné
veterány, J. Mitáček, J. Břečka).
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
Sbírkotvorná činnost
Prováděny vlastní výzkumy na hradě Skály (L. Belcredi), významný sbírkotvorný výzkum pro
období 14. a první poloviny 15. století pokračoval odkryvem prostoru před hradem a příkopu
na SZ a SV straně, kde bylo odkryto smetiště jádra hradu. Byla nalezena řada zajímavých
předmětů, keramických i kovových (ostruha z bronzového plechu, reliéfní kachle).
Realizovány záchranné výzkumy ve Starém Městě (L. Galuška). Ve spolupráci s ÚAPP Brno
prováděny sběry za pomoci detektoru kovů (J. Čižmářová). Tyto sběry přinesly nejen
významné soubory materiálu, které výrazně obohatily sbírky AÚ MZM, ale především jsou
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zdrojem důležitých informací o sídelní struktuře hlavně na střední Moravě ve střední a pozdní
době laténské. Získány také nové nákupy a dary: z prostředků ISO byly zakoupeny tři
nálezové celky – depoty, důležité pro poznání pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské
na Moravě (Drahany-Starý Plumlov, Loučka, okr. Zlín a Provodov-Rýsov). Dále byl zakoupen
bronzový depot a dva zlaté svitky z lokality Brněnka, k. ú. Hamry (období popelnicových
polí), díky náhodným nálezcům byl v katastru Vlasatic vyzvednut depot doby stěhování
národů. Pokračují práce v depozitářích – konzervace
a restaurace předmětů po
dvojím stěhování a k výstavním účelům. Dokumentace, evidence a inventarizace sbírek je
prováděna průběžně.
Vědecko-výzkumná činnost
Pokračovali práce na společném projektu s AÚ AVČR Brno (řešitel doc. PhDr. P. Kouřil,
CSC., spoluřešitel za MZM L. Galuška) v rámci projektu NAKI Velká Morava a 1150 let
křesťanství ve středu Evropy (L. Galuška) či grantový projekt Výšinné sakrální centrum
mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny – digitální katalog
a analýzy pramenů, GA
ČR č. 404/08/1095. 2011 – 4. (závěrečný) rok řešení projektu (M. Salaš). Probíhala příprava
katalogů moravských keltských pohřebišť se základním vyhodnocením v okresech Blansko,
Vyškov, Olomouc, Prostějov a Přerov (J. Čižmářová) a výběrového katalogu sbírky Františka
Vildomce (A. Humpolová). Studována byla nadále také hmotná kultura středověku na Moravě
a ve Slezsku – v rámci tzv. staré sbírky archeologie středověku – odborné zpracovávání
sbírkových předmětů v interdisciplinární spolupráci (historie umění, etnografie, přírodovědné
metody, Z. Měchurová).
Výstavní projekty
Rok 2012 byl věnován především přípravě dvou velkých výstavních projektů pro rok 2013,
Sv. Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo (L. Galuška) a Bystřec. Založení, život a zánik
středověké osady (L. Belcredi). Dále je připravována výstava Příběhy z hlíny (Z. Měchurová),
M. Salaš a J. Čižmářová se podíleli na výstavě roku 2012 Zlato, symbol moci a bohatství. Na
zámku v Jevišovicích byla otevřena výstava Pravěké osídlení Jevišovicka (A. Humpolová)
jako úvod k vystavené části sbírky F. Vildomce. Participace na výstavě k historii obce
Sudoměřice (J. Čižmářová), Hrnčíři na druhou (MMB, Z. Měchurová), naučná stezka pro obec
Velké Pavlovice (A. Humpolová).
Další publikační činnost (mimo aktivity VO)
M. Salaš
- Potravní zdroje obyvatelstva mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny: analýzy
bioarcheologických pramenů (et J. Jarošová, P. Kočár, M. Nývltová Fišáková,
M. Roblíčková), Archeologické rozhledy 64, 2012, s. 391–442;
- Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její
environmentální kontext (et. M. Dočkalová, L. Horáčková, I. Jarošová, J. Nedbalová,
M. Nývltová Fišáková, J. Petřík, M. Roblíčková, L. Vargová), Památky archeologické 103,
2012, s. 173–231;
- Dva bronzové nože doby popelnicových polí z hradiska Holý kopec u Buchlovic (okr.
Uherské Hradiště). In: R. Kujovský – V. Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová.
Zborník
k sedemdesiatym
narodeninám.
Archeologica
Slovaca
Monographiae
Communicationes 13. Nitra 2012, s. 349–353;
- Mikro- und makroräumliche Zusammenhänge der urnenfelderzeitlichen Hortfunde auf
Höhenanlagen in Mähren. In: Hort und Raum. Aktuelle Forschungen zu bronzezeitlichen
Deponierungen in Mitteleuropa (Hrsg. S. Hansen, D. Neumann, T. Vachta). Topoi Berliner
Studies of the Ancient World 10. Berlin/Boston 2012, s. 199–209.
L. Galuška
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- spolupráce na projektu Pravdivý příběh Cyrila a Metoděje (řešitel Slovácké muzeum Uherské
Hradiště s podporou Zlínského kraje), v jeho rámci pak autorství pěti kapitol v knize Počátky
christianizace střední Evropy a byzantská misie (tiskem vyšlo 7. dubna 2013);
- Použití zlata v pravěku Moravy. In: Kolektiv autorů: Zlato … symbol moci a bohatství.
Katalog a soubor doprovodných textů k výstavě. Brno 2012, (M. Salaš, J Čižmářová,
L. Galuška).
Spolupráce s médii
- odborná spolupráce při tvorbě scénáře a role odborného poradce při realizaci filmového
projektu - docudramatu Sv. Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů (režie P. Nikolaev,
producent Three brothers, natáčeno v Archeoskanzenu Modrá
u Velehradu, PrahaBarandov, Praha-Řeporyje, klášter Doksany), červen – srpen 2012 (L. Galuška);
- televizní pořad o pečetidle z hradu Skály, natočený v rámci pořadů Záhady Toma Wizarda
(L. Belcredi).
Různé
Pravidelná přednášková, konzultační, oponentská a recenzně-posudková činnost, badatelský
provoz, pořádání exkurzí a návštěvního dne (hrad Skály).
NUMISMATICKÉ ODDĚLENÍ
Vedle vědeckých, dokumentačních a prezentačních aktivit v rámci schváleného plánu byla
činnost numismatického oddělení zaměřena na stěhování vystaveného materiálu z uzavřené
numismatické expozice Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství zpět do depozitářů.
Prvním rokem byl rovněž řešen výzkumný projekt financovaný GAČR P405-12-1422 na téma
Měnová politika za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1750) se zaměřením na území
Moravy s dobou řešení 2012–2014 (řešitelka D. Grossmannová).
Aktivní účasti na vědeckých konrefencí
- 5. Internationaler Österreichischer Numismatikertag, Enns (Rakousko), 20. – 23. června 2012
(D. Grossmannová);
- Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III.), Český Krumlov 11. – 14. září 2012
(D. Grossmannová a D. Kašparová).
Zahraniční služební cesty
- v souvislosti se zpracováváním grantového projektu GAČR studium v rakouském státním
archívu Österreichisches Staatsarchiv, Wien, 18. – 20. listopadu 2012. (D. Grossmannová);
- studium numismatického materiálu ve sbírkách Gabinetu Monet i Medali Muzeum
Narodowego w Warszawie, 11. – 14. listopadu 2012 (D. Grossmannová);
- byla navázána spolupráce s Muzeem kancléřství nizozemských řádů v paláci Het Loo
v Apeldoornu (Nizozemí), která souvisí s myšlenkou zorganizovat v roce 2015 při příležitosti
200. výročí vzniku Nizozemského království v MZM výstavu nizozemských řádů
a vyznamenání a kde ve dnech 18. – 20. listopadu 2012 probíhalo první jednání na toto téma
(za MZM se jednání zúčastnila D. Grossmannová).
Výstavní projekty
Úspěšně byla realizována výstava Zlato … symbol moci a bohatství, MZM 2. – 18. listopadu
2012 (garant výstavy D. Grossmannová).
Spolupráce s médii
- Televize BTV – Rozhovor k výstavě Zlato …. symbol moci a bohatství, 18. října 2012
(D. Grossmannová);
- Český rozhlas Brno – Beseda k výstavě Zlato… symbol moci a bohatství, 9. listopadu 2012
(D. Grossmannová).
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Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
- Zlato … symbol moci a bohatství (ze sbírek Moravského zemského muzea). Katalog
a soubor doprovodných textů k výstavě. Brno 2012, ISBN 978-80-7028-392-9 (kolektiv
autorů, za NO D. Grossmannová);
- vydání odborného recenzovaného periodika Folia numismatica, Supplementum ad Acta
Musei Moraviae, Scientiae sociales 96, 2011, č. 25/2 a 97, 2012, č. 26/1, ISSN 0862-1195
(redaktorka D. Kašparová).
ODDDĚLENÍ DĚJIN LITERATURY
Sbírkotvorná činnost
Získána další část pozůstalosti J. Gruši a O. Filipa, dovoz fondu Britské nadace (Roger
Scruton), získán fond Jan Tesař (Z. Drahoš). Podařilo se zakoupit akvarel s portréty
(karikaturami) redaktorů Lidových novin a pozůstalost redaktora Bohumila Marčáka:
korespondence, tisky, osobní doklady (H. Kraflová).
Aktivní účasti na vědeckých konrefencí a přednášky pro veřejnost
- Literarische Reisen in mährische Schlösser. Přednáška pro Deutsche Freunde und Förderer
der Olga-Havel-Stiftung e.v. Berlin, 15. května 2012 na velvyslanectví České republiky
v Berlíně (E. Jeřábková);
- Den s Marií Ebner Eschenbach, kombinovaná prohlídka s odborným výkladem a přednáškou
o životě a díle Marie Ebner Eschenbach, Státní zámek Lysice 9. září 2012 (E. Jeřábková);
- Familie Dubsky, Friedrich Schiller und das Theater, přednáška na konferenci Deutsch als
Sprache der (Geisetes) Wissenschaften. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
17. – 18. května 2012 (E. Jeřábková).
Výstavní projekty
Zorganizovány výstavy Milovníci knížek a Charta 77 ve Vídni (Z. Drahoš, E. Jeřábková). Dále
výstava „Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“ K. H. Mácha, kníže české poezie (od 9. listopadu
2011, dvě výstavy, převzaté z Památníku národního písemnictví a Národního muzea v Praze,
v původní podobě do 31. března 2012). Dne 15. května 2012 otevřena reinstalovaná podoba,
na místo výstavy Tvář K. H. Máchy instalována nová část Mácha moravským pohledem
(scénář H. Kraflová), představující výtvarná díla s máchovskou tematikou ze sbírek oddělení
dějin literatury MZM, moravské máchovské badatele a ohlas Máchova díla v tvorbě
moravských básníků. V rámci doprovodných programů výstavy výklady pro základní a střední
školy ve výstavě, komentované prohlídky v rámci Muzejní noci (19. května) a pro návštěvu
Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (24. května), jakož i organizace
přednášek (přednáškový sál Dietrichsteinského paláce).
Spolupráce s médii
- BTV: rozhovor o výstavě o K. H. Máchovi a obrazová reportáž pro pořad Vlna z Brna,
vysíláno 27. února 2012 (H. Kraflová);
- Česká televize Brno: natáčení písemností z pozůstalosti Emanuela Masáka – dopisy
spisovatelky Marie Wagnerové (pseudonym Felix Háj) – příprava materiálu. Vysíláno 20.
května 2012 v cyklu Doteky víry (H. Kraflová);
- Rádio Petrov: rozhovor na téma Brněnské humoristické časopisy první republiky, vysíláno
2. dubna 2012, red. Monika Šuslíková (H. Kraflová);
- Jak šel čas aneb Literatura ve výstavách MZM: východiska, vývoj a výhledy. Vystoupení na
36. Semináři knihovníků muzeí a galerií AMG, Uherské Hradiště 5. září 2012, v bloku
Expozice a výstavy literární a knižní kultury (H. Kraflová).
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Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
Příprava katalogu k výstavě Milovníci knížek (Z. Drahoš). Autorství textů Kníže české poezie.
Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 97, 2012, s. 307–310 a popularizačního seriálu Tajnosti
minulosti, měsíčník KAM, roč. 57/2012, 9 pokračování: č. 1, s. 51; č. 2, s. 51; č. 3, s. 55; č.
4, s. 63; č. 6, s. 55; č. 7–8, s. 58–59; č. 9, s. 58–59; č. 10, s. 62–63; č. 12, s. 66–67 (témata:
tiskové a divadelní zákony, vývoj kalendáře, školní rok v české historii, původní profese
českých spisovatelů, čeští spisovatelé na cestách, věk českých spisovatelů-debutantů).
Různé
Organizace literární soutěže Čtu a píši, tedy jsem (?) a výtvarné soutěže Ilustrujte Máchovo
dílo (H. Kraflová, účast v porotě literární soutěže v květnu 2012 dále Z. Drahoš, vedoucí ODL,
a E. Jeřábková). Spolupráce na organizaci dětské výtvarné dílny Moje hrady spatřené (H.
Kraflová, s Dětským muzeem MZM, 28. ledna 2012). Organizace autorského čtení J. H.
Krchovského na Muzejní noci (19. května, ve spolupráci s nakl. Host, H. Kraflová). Redakční
spolupráce na kalendáři MZM na rok 2013 (H. Kraflová).
Z prostředků ISO-C byly realizovány v depozitáři ODL další regálové sestavy.
ODDĚLENÍ DĚJIN DIVADLA
Sbírkotvorná činnost
Sbírka byla permanentně rozšiřována o materiál poskytovaný zdarma divadly a soubory nebo
vlastním sběrem (fotografie z inscenací, audiovizuální záznamy, písemnosti), dále byl
systematicky shromažďován pomocný materiál jako programy
a recenze. Významnější
nestandardní akvizice v roce 2012 se nerealizovala. Standardně probíhala evidence,
katalogizace, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, a taktéž průběžná revize
sbírky. Mimo rámec běžných úkolů pokračovala reorganizace části sbírkového fondu
(F fotografie) a byla prováděna jeho postupná dílčí zpětná elektronická katalogizace. Vlastní
péči o sbírku zajišťovali 2 konzervátoři-restaurátoři. Z prostředků ISO-D byla dodavatelsky
ak. mal. Igorem Fogašem restaurována opona kočovného loutkového divadla rodiny Pflegrů
od Jana Bošky (inv. č. 80401) v ceně 87.000,- Kč.
Výstavní projekty
Proběhla příprava a realizace výstav Půvaby loutek a soch - Sochař Vojtěch Sucharda a jeho
Říše loutek v MZM (duben – říjen 2012, ve spolupráci s divadlem Říše loutek a Národním
muzeem Praha) a komorní výstavy Historické loutky ze sbírky MZM
v rámci „Brněnských
vánoce 2012 v Labyrintu pod Zelným trhem.“ TIC Brno, 26. listopadu – 23. prosince 2012,
(J. Blecha). Realizována (ve spolupráci s oddělením dějin hudby) výstava Divadelní kostýmy
Inez Tuschnerové. MZM, Palác šlechtičen, červen 2012 (A. Jochmanová, H. Ocetková) a (ve
spolupráci s ND Brno) výstava Osobnosti Original Ballets Russes ve fotografii, foyer
Janáčkova divadla, březen 2012 (H. Ocetková).
Přednášky pro veřejnost a pedagogická činnost
J. Blecha
- Výrazové prostředky a scénografické principy českého marionetového divadla, pro Studio
Dům Evy Tálské (MZM, 3. února 2012);
- České marionetové divadlo, princip a technologie tradičních tzv. varietních loutek, pro
frekventanty mezinárodního loutkářského semináře Leah Gaffen, Praha (MZM, 17. února
2013);
- Josef Šimek - chvalně známý „nejstarší“ loutkář na Moravě, pro Teatrologickou společnost,
Institut umění – Divadelní ústav Praha (29. března 2012);
- Divadlo Říše loutek a vývojové tendence českého loutkového divadla v 1. pol. 20. století, pro
studenty AVDN DIFA JAMU (MZM, 2. října 2012);
- Loutkové divadlo – dějinné podoby a proměny, FF MU, jarní semestr 2012.
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A. Jochmanová
- Meziválečené české divadlo, MZM, pro U3, 1x březen, 1x prosinec;
- Romantické divadlo, MZM, pro U3, 1x březen;
- Osobnosti české divadelní režie, FF MU Brno, semestrální cyklus březen-duben 2012;
- Česká moderna: divadlo a osobnosti, FF MU Brno, podzimní semestr 2012.
Konzultace a posudky seminárních, bakalářských a diplomových prací studentů divadelní vědy
FF MU, DF JAMU, sdružených uměnověd FF MU (J. Blecha, A. Jochmanová). Člen komise
státních zkoušek (FF MU, JAMU, A. Jochmanová).
Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
Blecha, J. (ed.) – Novák, J. – Nespěšná Hamsíková, M.: Půvaby loutek a soch. Sochař Vojtěch
Sucharda a jeho Říše loutek. Moravské zemské muzeum, Brno 2012.
Blecha, J.: Juraj Hamar: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Slovenský
národopis (Slovak Ethnology), 3/2012, s. 385–386.
Ocetková, H.: PhDr. Eugenie Dufková /Personalia/. Acta Musei Moraviae, Sci. soc., 97, 2012,
s. 1.
Různé
- účast v pracovní skupině pro přípravu zápisu fenoménu východočeského loutkářství do
Seznamu nemateriálních statků tradiční kultury České republiky. Vytvoření odborného textu
v souvislosti s přípravou nominace (13. června podání nominace, 13. října byla obhájena,
J. Blecha);
- Malé velké divadlo – východočeské loutkářství od počátku po dnešek. Dokumentární film.
Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství, 2012 (J. Blecha, spoluautor námětu);
- realizace a dramaturgická příprava Koncertu žáků Baletní školy I. V. Psoty, který se konal
v rámci festivalu Tanec Brno (Národní divadlo Brno, Mahenovo divadlo, 29. června 2012,
H. Ocetková);
- rozličná popularizační vystoupení v rozhlase a televizi v souvislosti s výstavami (Kultura
v regionech, Dobré ráno s ČT, Apetýt, J. Blecha, A. Jochmanová),
- expertní posudky, determinace a expertizy divadelních předmětů (pro Divadelní ústav Praha,
MLK Chrudim aj.);
- odborná konzultace projektů (projekt Axel Rembrandts Television s.r.o.Brno, Divadlo
Karromato) Loutkové divadlo Radost – fenomén břeclavské kultury 20. Století;
- konzultace loutkářských sbírek J. Vorla a P. Jiráska.
Členství v různých oborových organizacích
J. Blecha
- UNIMA (UNion Internationale de la Marionette) – člen exekutivy Českého střediska, člen
mezinárodní komise Research Commission and a conference, SIBMAS, Teatrologická
společnost, Sdružení profesionálních loutkářů – člen exekutivy.
A. Jochmanová, H. Ocetková
- Teatrologická společnost.
ODDĚLENÍ DĚJIN HUDBY
Činnost oddělení dějin hudby byla v roce 2012 zásadně omezena rozsáhlou, generální
rekonstrukcí budovy na Smetanově ul. 14, bývalé Janáčkovy varhanické školy, kde oddělení
sídlí. Prioritním úkolem byla ochrana sbírek při dočasném vystěhovávání z těchto prostor a při
následných řemeslnických pracích. Od září se vrátila z rodičovské dovolené Mgr. Simona
Šindlářová na místo vedoucí oddělení, kde vystřídala PhDr. Jiřího Zahrádku, Ph.D. I při
rekonstrukci pokračovala akviziční a sbírkotvorná činnost, v omezené podobě i provoz
studovny (počet badatelských návštěv: 69).
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Vědecko-výzkumná činnost
Vědeckovýzkumná a publikační činnost probíhala většinou v rámci Výzkumné organizace, na
oddělení se dále pracuje na následujících grantových projektech:
- GAP409/12/0254 – Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu
uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích, Hlavní
příjemce: Masarykova univerzita, řešitel J. Zahrádka, spolupráce na projektu L. Janáčková);
- GA408/09/0404 – Editace korespondence Aloise Háby uložené v Českém muzeu hudby,
GAČR, spolupráce na projektu O. Pivoda.
Výstavní projekty
ODH uspořádalo nebo spolupořádalo celkem sedm výstav, o výstavu o R.Firkušném požádalo
také muzeum v Napajedlech: Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně, Foyer Mahenova
divadla březen – duben 2012, Foyer Divadla Reduta, červenec - srpem 2012, Foyer Janáčkova
divadla září – říjen 2012, kurátor J. Zahrádka; Pavel Rudolf: Grafické partitury, Památník
Leoše Janáčka 30. března – 29. dubna 2012, kurátor J. Zahrádka; Divadelní kostýmy Inez
Tuschnerové (Palác Šlechtičen 27. června – 2. října 2012, společně s oddělením dějin divadla,
kurátoři J. Zahrádka, H. Ocetková, A. Jochmanová); Leoš Janáček na fotografiích (foyer
Divadla Reduta červenec-srpen 2012, kurátor J. Zahrádka); Janáček v Brně (foyer Janáčkova
divadla listopad 2012, kurátor J. Zahrádka); Druhotvary 3, interpretace partitur Leoše Janáčka
(Památník Leoše Janáčka 20. listopadu 2012 – 6. ledna 2013, kurátor J. Zahrádka); Rudolf
Firkušný – největší český pianista, výstava o životě a působení předního českého pianisty, 22.
června – 30. září 2012, kurátoři O. Pivoda, V. Vejvodová (tato výstava zapůjčena Muzeu
Napajedla, 23. listopadu 2012 – 31. ledna 2013).
Další aktivity
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2012 probíhalo 47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno:
Genius loci, Ústav hudební vědy FF MU, Brno, kterého se aktivně zúčastnili: L. Janáčková,
O. Pivoda, V. Vejvodová, J. Zahrádka. Organizace kolokvia: V. Vejvodová. Spolupráce na
mezinárodním hudebním festivalu Leoš Janáček Brno 2012 (J. Zahrádka ad.).
Spolupráce s médii
Rozhlas: Vltava, Studio D, 22. 11. 2012 17:00 Téma: Janáček v Brně i ve světě 2012. Hosté:
Richard Novák (pěvec a dlouholetý člen ND Brno), John Tyrrell (britský muzikolog
a janáčkovský badatel) a J. Zahrádka (muzikolog a editor Janáčkova díla pro nakl. Universal
Edition);Vltava, Matiné 14. –18. 11. 2012 10:15, Téma: Janáček a Brno; ČRo Brno 18. 11.
2012, 7:04 – 18:00 Sedmé nástupiště s Olgou Jeřábkovou Hostem Olgy Jeřábkové muzikolog
J. Zahrádka, repríza stanice Praha. Televize: ČT 24, pořad Před půlnocí,Téma: Na slovíčko
s Janáčkem Host: J. Zahrádka, muzikolog Moderuje: Jan Hanák, 21. 11. 2012, 23:31 – 24:00.
ÚSTAV ANTHROPOS
Odborné aktivity ústavu se nadále soustřeďovaly na výzkum pravěké těžby v Krumlovském
lese, záchranný výzkum na Vídeňské ulici v Brně, výzkum v jeskyni Barové a sondáže
v dalších jeskyních Moravského krasu, a výzkum populace starých Slovanů. Kromě
vnitroústavních úkolů se dokončovaly grantové projekty, zmíněné níže. Dva bývalí a jeden
současný pracovník ústavu redigovali 34. svazek řady Anthropos-Studies, věnovaný raně
středověké populaci z pohřebiště v Dolních Věstonicích - Na Pískách. Čtyři z našich kurátorů
jsou zapojeni do projektu VO a dva z našich odborníků přednášeli základní (povinné) kurzy na
vysokých školách. Na všech úsecích pokračovaly terénní výzkumy: pracoviště paleolitu se
věnovalo dlouhodobému projektu v Krumlovském lese (M. Oliva) a ověřovacímu výzkumu
jeskyně Výpustku (P. Neruda). Ve spolupráci s organizací Archaia pokračoval výzkum
epigravettienského sídliště na Vídeňské ulici v Brně (Z. Nerudová). Zdokumentováno
a vyzvednuto bylo velké množství kamenné industrie a zvířecích kostí, Z. Nerudová). P.
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Neruda dokončoval text o kamenné industrii z Bojnic, kterou klasifikoval v rámci grantového
projektu Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední Evropy. Úsek antropologie
spolupracuje s Ústavem archeologie a muzeologie MU a s ÚAPP Brno při vyzvedávání
lidských pozůstatků a se speleology ZO ČSS 6-16 Tartaros při výzkumu jeskyně č. 606
Studené. Úsek kvartérní paleontologie provádí výzkum fosiliferních sedimentů jeskyně
Barové ve spolupráci se speleology ZO ČSS 6–01 Býčí skála, dále spolupracuje s prof.
R. Musilem (Ústav věd o zemi, PřF MU) při paleontologickém výzkumu Javoříčských jeskyní,
spolupracuje se speleology Moravského speleologického klubu při výzkumu jeskyně č. 575 –
F Značnou část pracovní kapacity úseku antropologie zabírá redigování mezinárodního
časopisu Anthropologie, vycházejícího v angličtině (ved. redaktorku zastupuje po dobu
mateřské dovolené P Galeta). M. Oliva je editorem Acta Musei Moraviae – sci. soc. a členem
několika redakčních rad. Mimořádně sledovanou událostí bylo slavnostní předání lebek
domorodců z Arnhemské země australské velvyslankyni a zástupcům původního obyvatelstva
dne 18. 10. 2012 v Pavilonu Anthropos, provázené očistným kouřovým obřadem.
Vědecko-výzkumná činnost
Pokračovalo řešení grantového projektu: Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické
stanice – jeskyně Kůlny GAČR P405/110406 (2011–2013, řešitel Z. Nerudová, spoluřešitel
P. Neruda).
M. Galetová uzavřela grant GAČR P 405/10/1710, věnovaný studiu paleolitických ozdob.
Pedagogická činnost
M. Oliva
- Univerzita Karlova, Praha: Starší a střední doba kamenná (přednášky a semináře
povinného kurzu řady A);
- Západočeská univerzita v Plzni: Paleolit a mezolit ČR (přednášky a semináře povinného
kurzu řady A);
- Vedení pěti doktorských (Ph.D.) disertačních prací na FF MU v Brně a ZČU v Plzni
a několika prací diplomních a bakalářských;
- Slezská univerzita Opava – člen oborové rady postgraduálního studia archeologie
(Ph.D.);
- ZČU Plzeň – člen oborové rady postgraduálního studia archeologie (Ph.D.);
- FF MU Brno: stálý člen Komise pro státní závěrečné doktorské zkoušky, Ústav
Evropské etnologie;
- Konzultace studentům archeologie při tvorbě seminárních či magisterských pracích.
P. Neruda
- na Slezské univerzitě v Opavě přednáší jako externí spolupracovník Ústavu historie
a muzeologie Archeologie českých zemí – paleolit a mezolit, a Denní život lovecko–sběračské
komunity v paleolitu a Archeologie Evropy;
- na FF MU v Brně výběrové přednášky Denní život lovecko–sběračské komunity v paleolitu.
M. Galetová
- Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Katedra teorií - kurs Antropologie umění.
Konzultace studentům archeologie při tvorbě seminárních či magisterských prací (M. Oliva, P.
a Z. Nerudovi, Z. Tvrdý).
Přednášky pro veřejnost
- 23. března 2012 muzeum Vedrovice (P. Neruda, Z. Nerudová);
- 5. dubna 2012 Nové Bránice (P. Neruda, Z. Nerudová);
- 30. května Muzeum Hradec Králové: Dějiny výzkumu českého paleolitu (M. Oliva);
- 27. září Muzeum Komenského, Přerov: Objevování tábořišť lovců mamutů v Předmostí…
(M. Oliva).
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Účast na vědeckých konferencích a seminářích v zahraničí
- pracovní setkání Komise kostěnné industrie: v Institut für Ur- und Frühgeschichte der
Universität Tübingen, Německo a v Institut de Paléontologie Humaine v Paříži (M. Galetová);
- konference Gepaard 26. dubna 2012 Bratislava; přednáška o výsledcích determinace
zvláštního typu suroviny v jeskyni Pod hradem (Z. Nerudová, P. Neruda);
- Toulouse, 9. – 15. dubna 2012, Konference Hugo Obermaier Gess., příspěvky
o epigravettienské lokalitě u Stadic (M. Oliva) a o novém projektu výzkumu jeskyně Kůlny
(P. Neruda, Z. Nerudová);
- Paříž, 9. – 14. září 2012, Konference o pravěkém dolování, přednáška o karpatských
radiolaritech (M. Oliva);
- vyžádaná přednáška na univerzitě ve Wroclavi (7. května 2012) o neandrtálcích (P. Neruda)
a o chronostratigrafii počátku mladého paleolitu (Z. Nerudová). Vyžádaná přednáška
o výsledcích revize chronostratigrafie v jeskyni Kůlně ve Wolbromi 24. – 28. září 2012
(P. Neruda, Z. Nerudová).
Jiné zahraniční služební cesty
- Severní Německo, 16. – 23. září 2012, odborná archeologická exkurze (M. Oliva);
- Stáž v Archeologickém Institutu v Kyjevě (M. Galetová).
Organizace konferencí
Konference SKAM, MZM 8. – 11. října 2012., organizátoři P. a Z. Nerudovi.
Ediční činnost
- Acta Musei Moraviae, Sci. soc. vyšla čísla 1 a 2 2012 (M. Oliva, vedoucí redaktor);
- práce v redakčních radách časopisů Archeologické rozhledy a Anthropologie (M. Galetová,
vedoucí redaktorka), ediční zpracování a vydání časopisu Anthropologie;
- International Journal of the Science, vyšel svazek 48/3 (2010) a 49/1 a 2 (2011), rediguje se
49/3 (2011);
- práce v redakční radě časopisu Anthropologie (P. Neruda).
Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
M. Galetová
- společně s Germonpré M., Sablin M., Després V., R., Hofreiter M., Stevens R.E., Stiller
M. 2013. Palaeolithic dogs and the early domestication of the wolf: a reply to the comments of
Crockford and Kuzmin 2012. Journal of Archaeological Science, 40.
- Données technologiques sur la gravure en ivoire de mammouth a l´Epigravettien : l´exemple
du site de Mezin (Ukraine). Préhistoire, art et société LXV-LXVI, 2010-2011;
- společně s Bruzek J., Galeta P., Maestracci J. 2012 : Les empreintes de mains dans l’art
pariétal : possibilités et limites d’interprétations mises en relief par l’anthropologie médicolégale. Préhistoire, art et société LXV-LXVI, 2010-2011;
- společně s Germonpré, M., Sablin Mikhail V. 2012: Palaeolithic dog skulls at the Gravettian
Předmostí site, the Czech Republic. Journal of Archaeological Science Volume 39, Issue 1,
January 2012, 184-202;
M. Oliva
- společně s Vencl. S.: Stadice – an Epigravettian site with non-utilitarian structures in NW
Bohemia. Hugo Obermaier Gesellschaft – 54. Annnual meeting in Toulouse, 51-52. Univ.
Erlangen-Nürnberg 2012;
- Problematika radiolaritových industrií z Vlárského průsmyku v Bílých Karpatech.
GEPAARD 2012 – 1. geologicko-paleontologická diskusia, Bratislava,7-8. Sborník
abstraktov, SNM Bratislava – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre;
- Lovci mamutů z Předmostí. In: J. Šmeral ed: Umění z času lovců, katalog výstavy, 10-12.
Muzeum Komenského, Přerov;
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- Ústav Anthropos Moravského zemského muzea. In: J. Šmeral ed: Umění z času lovců,
katalog výstavy, 7. Muzeum Komenského, Přerov;
- společně s Čermáková, E.: Zajímavý přírůstek k Burianovské sbírce v Ústavu Anthropos.
Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Časopis moravského muzea, vědy společenské 97,
2012, 141-142.;
- Rohovce z Krumlovského lesa a nejstarší osídlení okolí Vedrovic. Vedrovický zpravodaj,
srpen 2012, 18-19;
- The White Carpathian radiolarites – questions on chronology, extraction and distribution. In:
Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, UISPP Commission, Paris 11-12 September
2012, Abstracts, str. 15;
- Vzácné jubileum. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Časopis moravského muzea,
vědy společenské 97, 2012, 311-312;
Z. Nerudová
- zpráva z konference: Setkání společnosti SKAM v Brně. AR 64/3;
- zpráva z konference: European Middle Palaeolithic during MIS8 – MIS 3 cultures –
environment – chronology. AR 64/3;
- recenze knihy: Karel Valoch a kolektiv autorů: Kůlna. Historie a význam jeskyně. AR 64/2,
386-388;
- zpráva z konference: Setkání společnosti Huga Obermaiera v Toulouse. AR 64/2, s.365;
- společně s Neruda, P.: The First Results of Chronostratigraphic Revision of the Palaeolithic
Sequence from the Kůlna Cave (Moravian Karst, Czech Republic). In: Hugo ObermaierGesellschaft, 54. Jahrestagung in Toulouse, 10. - 14. April 2012, 39-41;
- společně s Přichystal, A. - Neruda, P.: Revize nálezů z jeskyně Pod hradem v Moravském
krasu. AR 64,136-152.pdf;
- společně s Přichystal, A. 2012: Rozbor kamenné štípané industrie ze sídliště Kosoř (okr.
Praha-Západ). Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity Studia Minora
Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis M 17, 9-25.
P. Neruda
- Malík, Pavel – Neruda, Petr 2012: Záchranný archeologický výzkum v Opavě-Malých
Hošticích, okr. Opava. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych
w latach 2009-2010, 32-35. Katowice, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Katowicach.
M. Roblíčková
- společně s Salaš M., Jarošová I., Kočár P., Nývltová Fišáková M 2012: Potravní zdroje
obyvatelstva mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny: analýzy bioarcheologických
pramenů. Archeologické rozhledy LXIV-2012, 391-442;
- společně s Salaš M., Dočkalová M., Horáčková L., Jarošová I., Nedbalová J., Nývltová
Fišáková M., Petřík J., Vargová L. 2012: Mladobronzová kumulace lidských skeletů na
Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její environmentální kontext. Památky
archeologické CIII, 2012, 173-231;
- 2012: Zvířecí osteologický materiál z paleolitických lokalit Brno – Štýřice III a Brno –
Štýřice IIIa. In: Hladilová Š., Doláková N., Dostál O. Eds.: 13. česko-slovensko-polský
paleontologický seminář. Sborník příspěvků. Brno 2012, pp. 59-60.
PAVILON ANTHROPOS
Program Pavilonu Anthropos (výstavy, přednášky, prezentace projektů aj.) v roce 2012
pokračoval v tradici úspěšných výstav a doprovodných akcí pro veřejnost a rozvíjel témata z
oblasti archeologie, kulturní antropologie, etnologie a historie. V roce 2012 byly po celý rok
kromě stálých expozic instalovány dvě výstavy ze sbírek MZM – galerie obrazů
Z. Buriana
Viděl světy dávno minulé a Umění australským domorodců – za posledními lidmi doby
kamenné, připravená k připomenutí 50ti letého výročí otevření obnoveného Pavilonu
Anthropos v brněnských Pisárkách.
O úspěšném chodu stálých expozic a výstav Pavilonu
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Anthropos svědčí přehled návštěvnosti a tržeb i intenzivní využití lektorské služby především
školními skupinami, která poskytuje odborný výklad ve stálých expozicích. Ve všech
případech byl oproti roku 2011 zaznamenán nárůst jak počtu návštěvníků, tržeb, tak také
vyžádaných odborných výkladů k expozicím (516 v roce 2012 oproti 410 v roce 2011). Stále
rostoucí zájem o expozice Pavilonu Anthropos se projevuje i značným počtem návštěvníků
v průběhu květnové “Muzejní noci”, který mezi brněnskými objekty bývá pravidelně jeden
z nejvyšších. Výstavní prostory Anthroposu v tomto roce navštívilo přes 10.000 osob.
Vědeckovýzkumná činnost
Odborné aktivity se zaměřily na další systematické zpracování a digitalizaci archivních fondů
Ústavu Anthropos – především písemné pozůstalosti a korespondence Karla Absolona a také
ke konečnému monografickému zpracování materiálů z dějin meziválečné archeologie na
Moravě. K archivnímu zpracování a digitalizaci byly také využity prostředky z rámce
institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZM
(P. Kostrhun).
Výstavní projekty
- Umění australských domorodců – Za posledními lidmi doby kamenné- výstava se sbírek
Ústavu Anthropos MZM, získaných při vědecké expedici zakladatele Anthroposu Jana Jelínka
do severní Asutrálie v roce 1969. Výstava prezentuje cenný soubor australských domorodcýh
maleb na kůře, etnografický a archeologický materiál a rozsáhlé kopie skalních maleb.
K výstavě je vydán doprovodný katalog. Instalace byla veřejnosti přístupná po celý rok
(ukončení výstavy 14. dubna 2013). Během roku výstavu navštívilo 10.550 osob;
- Zdeněk Burian – viděl světy dávno minulé..., galerie obrazů Z. Buriana ze sbírek MZM.
Z rozsáhlého celku více jak 200 olejů byl vybrán celek 55 děl, tematicky zaměřený na evoluci
lidského rodu a kultury a Burianovy rekonstrukce života pravěkých lovců a sběračů. Instalace
je doplňena archivními osobními dokumenty i promítaným dokumentem. K výstavě byl
připraven doprovodný katalog. Galerie byla veřejnosti přístupná po celý rok a zhlédlo ji
12.475 návštěvníků.
Spolupráce s médii
V souvislosti s připravovanými výstavami a doprovodnými akcemi Pavilonu Anthropos byla
navázána systematická aktivní spolupráce s médii: živá vystoupení a interview v pořadu ČT –
Kultura v regionech, Brněnská 1 – Kultura; zpravodajství – ČT, Prima, Nova, Český rozhlas.
Tisk: MF-Dnes, Právo, Lidové Noviny, Rovnost aj. (P. Kostrhun).
Pedagogická a lektorská činnost
P. Kostrhun
- Filozofická fakulta MU: Antropologie a kultura I. a II. (přednášky a semináře povinného
kurzu řady A). Konzultace studentům při tvorbě seminárních či magisterských pracích;
- Cyklus veřejných přednášek o významných regionálních osobnostech z dějin vědy: MZM,
Blansko, Rájec n. Svitavou (J. Wankel, J. Knies, K. Absolon).
E. Vaníčková, J. Křížová
– Pravidelná lektorská činnost v Pavilonu Anthropos – výklady k expozicím Morava lovců
a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Příběh lidského rodu, Genetika ve vývoji člověka,
Paleolitické technologie, Po stopách pleistocénních savců. Celkem bylo provedeno 516
výkladů, které vyslechlo 10.421 osob (převážně školní mládež).
Zahraniční služební cesty
P.Kostrhun
- 19. – 21. dubna 2012, Kraków – studium archivních materiálů k dějinám meziválečné
archeologie, Muzeum Archeologiczne;
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- 3. – 8. září 2012, Litva, Lotyšsko, Estonsko – příprava výstavy „Baltové“ pro rok 2013;
- 23. – 25. září 2012, Warszawa – studium archivních materiálů k dějinám meziválečné
archeologie, PAN, Muzeum Archeologiczne;
- 1. – 2. listopadu 2012, Vídeň – studium archivních materiálů k dějinám meziválečné
archeologie, Naturhistorisches Museum.
GENETICKÉ
ODDĚLENÍ
GREGORA
MENDELA
PRO
HISTORII
BIOLOGICKÝCH VĚD – MENDELIANUM
Oddělení historie biologických věd a genetiky – Mendelianum se zabývá interdisciplinárním
výzkumem v oblasti dějin, metodologie a filozofie přírodních věd a genetiky se zvláštním
důrazem na studium objevu, života a díla osobnosti - Johanna Gregora Mendela. Hlavní
aktivitou pracovníků oddělení v roce 2012 byla pokračující práce na projektu budování
návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky. Moravské zemské muzeum
získalo podporu pro tento projekt v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
pro čerpání ze Strukturálních fondů EU v oblasti Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace (OP VaVpI), prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV, Výzva 1.3 pro
oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV a na základě rozhodnutí
ministra školství ze dne 13. prosince 2011 byla tato dotace č. 0180/09/01 poskytnuta v plném
rozsahu. Samotný projekt byl zahájen 1. ledna 2012. Úspěšný průběh prací na projektu je
pravidelně a podrobně dokumentován ve čtvrtletních Monitorovacích zprávách. Dosažením
hlavního mezníku pro rok 2012 bylo zahájení stavební rekonstrukce v Biskupském dvoře,
které se uskutečnilo 26. září 2012 za přítomnosti médií a veřejnosti. Práce na budování centra
i nadále úspěšně pokračuje. Úspěšným bylo i uspořádání dalšího ročníku odborné konference
Mendel Forum 2012, které proběhlo na půdě Moravského zemského muzea
v Dietrichsteinském paláci dne 25. června 2012, tématem bylo 190. výročí narození J. G.
Mendela. Další úspěšnou aktivitou v rámci tohoto mendelovského výročí bylo uspořádání
akce Vzdělávací víkend v Mendelově Brně ve dnech 20. – 22. července 2012 a výstavy
Prázdninové toulky Mendelovým Brnem. Tato výstava proběhla 20. července – 31. srpna 2012
v hale Dietrichsteinského paláce. Konečně neméně úspěšným počinem byla akce Mendel
Medal and Lecture 2012, při které byla udělena dne 28. listopadu 2012 Mendelova pamětní
medaile Profesoru Robertu C. Karnovi (Department of Medicine, University of Arizona USA )
za jeho mimořádně přínosnou podporu projektu Mendelianum – atraktivní svět genetiky.
Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení i nadále věnuje dalšímu výzkumu Mendelovy vědecké práce v souvislosti s přijetím
a dalším historickým vývojem interpretace jeho objevu.
Výstavní projekty
U příležitosti 190. výročí narození J. G. Mendela byla uspořádána v hale Dietrichsteinského
paláce výstav Prázdninové toulky Mendelovým Brnem, která proběhla od 20. července – 31.
srpna 2012. Na počátku roku jsme zahájili budování nové expozice v rámci centra
Mendelianum – atraktivní svět genetiky.
Přednášky pro veřejnost
- Mendelovy pokusy s hybridy. 25. 6. 2012 Dietrichsteinský palác, Brno (J. Sekerák);
- Komentované promítání – J. G. Mendel – neustálá výzva, 20. července 2012,
Dietrichsteinský palác, Brno (J. Sekerák);
- Masarykova univerzita třetího věku, G. Mendel a počátky genetiky (J. Sekerák);
- 190. výročí narození J .G. Mendela – prázdninové akce, 25. června 2012 Dietrichsteinský
palác, Brno (E. Matalová);
- Milníky Mendelova života, 20. července 2012, Dietrichsteinský palác, Brno (A Matalová).
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Spolupráce s médii
- ČT 24 – Před 190 lety se narodil otec genetiky, 20. července 2012;
- KAM/ č. 7–8, Kam za poznáním, Mendelovi k narozeninám; KAM 10, Co víte o J. G.
Mendelovi? Mendelovo Brno; KAM 11, Znáte osobnost J. G. Mendela a jeho vědecký
a kulturní odkaz?; KAM 12, Mendelovo Brno ve čtyřech ročních obdobích – ZIMA.
Ediční činnost
- Folia Mendeliana 2012, 48/1 a 48/2, ISSN 0085-0748;
- Mendel Forum 2012, Sborník konference, ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou v Brně, 2012, 57 s. ISBN 978-80-7305-622-3.
Účast na vědeckých konferencích a seminářích
Gregor Mendel between Naturphilosophie and Positivism. V. Mezinárodní kongres European
Society for the History of Science (ESHS) 2012 v Aténách, "Scientific cosmopolitanism and
local cultures: religions, ideologies, societies", 31. října – 4. listopadu 2012 (J. Sekerák).
ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV
V poslední době jsme svědky opakované diskuze na téma identita, a to jak v rovině lokální, tak
i národní. Na jejím utváření se jako společenské a zároveň vědecké instituce podílejí rovněž
muzea. Náplň činnosti Etnografického ústavu do tohoto okruhu přesně zapadá, protože díky
rozsáhlé poradenské službě se podílíme na formování identity v konkrétním místě
a prostřednictvím výstav pak vytváříme obraz o identitě národní. Proto se naše úsilí neustále
koncentruje na vybudování stálé národopisné expozice. Dosud se bohužel nepodařilo tuto ideu
dovést do konce a to i přes veškerou připravenost k realizaci ze strany EÚ. Na počátku roku
2013 podalo vedení MZM náměstkyni ministra kultury žádost o příděl finančních prostředků
na vybudování stálé expozice. Podařilo se však vypracovat podkladový materiál pro získání
finančních prostředků na realizaci expozice prostřednictvím Norských fondů. Materiál je dle
projektového manažera kompletní včetně detailního rozpoložkování rozpočtu a dokladování
norských kontaktů a bude součástí výběrového řízení na podzim tohoto roku. Za úspěch
považuji udělení první ceny České národopisné společnosti v kategorii výstava za projekt
Moravská Hellas – fotografie Erwina Rauppa, který je společným dílem kolektivu autorů pod
vedením kurátorky EÚ H. Beránkové. Úspěšně rovněž pokračovala partnerská spolupráce
s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci projektu Partnerství a sítě. Vedle již
klasické praxe zaměřené na seznámení s jednotlivými fondy ústavu studenti připravili
a realizovali výstavu „Street music“, která velmi živou formou mapovala fenomén pouličních
muzikantů (kurátoky: A. Kalinová, H. Beránková, J. Sixtová). Za hranice obvyklých
muzejních prostor vystoupila výstava Sousedé na talíři, která byla instalována na brněnském
výstavišti v rámci mezinárodního potravinářského veletrhu Salima (kurátorka H. Dvořáková).
V závěru roku jsme se pomocí textilních objektů inspirovaných tradičním oděvem z dílny
přední české designérky Liběny Rochové pokusili představit etnografii jako obor, který není
jen zahleděn do minulosti ale jako obor, který může být inspirativní i pro design III. tisíciletí
(kurátorka H. Dvořáková). Nadále spolupracujeme se sférou cestovního ruchu a byly jsme
osloveny i propagačním a livestylovým magazínem Brno Business&Style, kde jsme
publikovaly profily jednotlivých fondů. Pracovnice EÚ pravidelně zajišťují program
celobrněnské akce Fašanek, jehož úroveň je ve vazbě na aktivní účast EÚ veřejností vnímána a
oceňována. Podílíme se rovněž na naplnění programu Muzejní noci a dalších aktivitách MZM.
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Přírodní vědy
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ
Sbírkotvorná činnost
Vedle řady menších akvizicí je nejvýznamnější poměrně početná akvizice 800 položek
z Peloponésu (Řecko), které byly získány jako výsledek akce „OPTIMA Iter Mediterraneum
VII, 1995“, na které se podílel K. Sutorý. Akce proběhla již před osmi roky, ale nasbíraný
materiál byl zpracován a rozesílán organizátory teprve v loňském roce. V materiálu se nachází
i pět dokladů typového materiálu. Intenzivně pokračovalo i podchycení sbírkového fondu do
databáze DEMUS. Celkem bylo za rok zapsáno 13.691 inventárních čísel čímž databáze
dosáhla celkového počtu 105.349 podchycených dokladů.
Výzkumná činnost
Probíhala v rámci VO. Výjimkou je podíl S. Kubešové na grantu Masarykovy univerzity –
Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních
ekosystémech Sibiře (GAP504/11/0454) a V. Antonína na taxonomicko-fylogenetického
projektu o druzích rodu Gymnopus v Korejské republice (Diversity and molecular taxonomy
of marasmielloid and gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Republic of
Korea ve spolupráci s Korejským lesnickým výzkumným ústavem v Soulu. Z obou projektů
vzešly i publikace (viz níže).
Osvětová činnost
Nejvýznamnějším počinem v oblasti osvětové byla bezesporu výstava uspořádaná ve
spolupráci s Muzeem Podorlicka Svědkové z úsvitu časů – poznejte svět lišejníků
a mechorostů, která se konala v Mramorových sálech ve dnech 8. února – 2. září 2012 a byla
doplněna doprovodnými akcemi. K. Sutorý a S. Kubešová se aktivně podíleli na jednání X.
sjezdu České botanické společnosti, který se konal u příležitosti stého výročí založení
společnosti ve dnech 4. – 6. září 2012 v Praze. Jako každoročně proběhlo na půdě botanického
oddělení i podzimní jednání botanické komise AMG ve dnech 16. – 17. října 2012.
Pokračovala poradenská činnost houbařské poradny, která se rovněž podílela na organizaci
pravidelného přednáškového cyklu (6 přednášek).
Zahraniční cesty
K. Sutorý ve dnech 11. – 16. června 2012 navštívil poloostrov Athos v Řecku, kde pokračoval
ve sběru materiálu a v hledání stop po zde zahynuvším moravském botanikovi E. Formánkovi
a ve dnech 17. – 25. září 2012 návštívil Botanical institute V.L. Komarova Rossian Academy
of Sciences, v St. Peterburgu. Návštěva měla za cíl seznámení se s materiálem čeledi
Boraginaceae. Mimo tyto cesty absolvoval K. Sutorý několik krátkodobých návštěv
v herbářových sbírkách v Praze, Budapešti, Vídni a Londýně, kde bylo hlavním cílem
vyhledávání typových dokladů spojených s J. Freynem. S. Kubešová se účastnila ve dnech
10. – 20. 8. 2012 v Lotyšsku a Estonsku konference „5th Meeting on the Biology of
Sphagnum“ a ve dnech 25. června – 13. července 2012 podnikla cestu do Ruské federace,
kde probíhal botanický terénní výzkum v rámci grantu s MU. V. Antonín 10. – 24. července
2012 navštívil Korejskou republiku a realizoval terénní sběrnou cestu v rámci společného
projektu s korejskými partnery Diversity and molecular taxonomy of marasmielloid and
gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Republic of Korea. V rámci pobytu
byla také přednesena vyžádaná přednáška Macromycetes of the Republic of Korea. Results of
the field research 2007–2009 and 2011. Dále se V. Antonín zůčastnil ve dnech 24. – 29. října
2012 29. konference Taxa e cenosi fungine nell´area del mediterraneo v Itálii. Jedním
z hlavních cílů cesty bylo jednání o velkém projektu taxonomického a fylogenetického
zpracování evropských druhů komplikovaného rodu tmavobělka (Melanoleuca). Ve dnech
20. – 24. června 2012 V. Antonín navštívil mykologické pracoviště Národní botanické zahrady
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v Meise v Belgii. Cílem cesty byl výběr diapozitivů a barevných kreseb z archivu pracoviště
pro připravovanou knižní monografii afrických druhů rodů Crinipellis a Chaetocalathus. Kniha
vyšla v únoru 2013. Pro botanické oddělení byl významný nástup nové knihovnice v polovině
roku, čímž se po více jak roční pauze obnovila práce knihovny oddělení.
Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí
M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E.Z.,
Schuster B. & Diekmann M. (2012): The species richness–productivity relationship in the herb
layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 21: 657–667;
Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová
S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & Zelený (2012): High species
richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. – Journal of
Vegetation Science 23: 605–616;
Antonín V., Ryoo R., Ka K.- H. & Shin H.- D. (2012): Marasmioid and gymnopoid fungi of
the Republic of Korea. 5. Marasmius sect. Hygrometrici. – Mycotaxon 119: 405–411.
http://dx.doi.org/10.5248/119.405;
Antonín V., Ryoo R. & Shin H.- D. (2012): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic
of Korea. 4. Marasmius sect. Sicci. – Mycol. Progress 11: 615–638.
http://dx.doi.org/10.007/s11557-011-0773-y.
ENTOMOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Sbírkotvorná činnost
Darem byla zísána od Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně
významná sbírka brouků sběratele K. Mazury (29.080 ks) a část sbírky dvoukřídlého hmyzu J.
Čepeláka, zahrnující převážně neurčený materiál z území bývalého Československa (15.773
jedinců). Dále byla zakoupena část sbírky brouků J. Chromého (810 exemplářů) – jedná se
o průřez různými čeleděmi brouků především z území Čech a Moravy a s důrazem na faunu
savčích nor. Nákupem byla rovněž nabyta fotografická pozůstalost R. Hrabáka zahrnující přes
deset tisíc barevných diapozitivů 1.024 druhů evropských motýlů. Bylo vypreparováno 17.616
jedinců hmyzu. Materiál brouků z Madagaskaru je v současné době determinován s cílem
vybudovat v MZM rozsáhlou sbírku z této zoogeograficky zajímavé oblasti (v roce 2012 byla
založena sbírka Staphylinidae). Koncem roku započala též preparace materiálu křísů z ostrova
Sokotra, nasbíraného během expedice v létě 2012. Za pomoci externího spolupracovníka
O. Jakeše bylo dokončeno třídění přírůstků motýlů ze sbírek jednotlivých sběratelů (zejména
J. Skýpaly) do systematické sbírky. Celý rok probíhalo ve spolupráci s O. Vašíčkem nové
uspořádání sbírky listorohých brouků. Koncem roku 2012 započala redeterminace brouků
čeledi Histeridae T. Lacknerem, historické sbírky budou rovněž včleněny do sbírky
systematické. Pokračovalo rovněž třídění a determinace materiálu řádu Hemiptera, na němž se
dlouhodobě podílejí naši kurátoři ve spolupráci s emeritním zaměstnancem oddělení
P. Lautererem a několika zahraničními experty (v souvislosti s přípravou publikací založených
na sbírkách MZM byl determinován zejména materiál ploštic z Madagaskaru a křísů, mer
a ploštic z moravské strany Bílých Karpat).
Knihovna
Knihovna entomologie eviduje 55.250 knihovních jednotek. Přírůstek v roce 2012 činil 1.314
knihovních jednotek, z čehož podstatnou část tvořily separáty prací Jiřího Dlaboly věnované
skupině Homoptera a Václava Vysokého věnované mravencům (Formicidae). Elektronická
databáze periodik a monografií je průbežně doplňována během celého roku. Knihovnu
navštěvovala řada registrovaných uživatelů, kromě toho bylo vyřízeno i několik
meziknihovních výpůjček.
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Vědeckovýzkumná činnost
P. Baňař se zabývá studiem taxonomie ploštic infrařádu Enicocephalomorpha, čeledi
Reduviidae a Plokiophilidae. V těchto skupinách během roku připravoval několik publikací,
zejména z oblasti Afriky a Madagaskaru. Kromě toho popsal z Madagaskaru společně
s P. Hlaváčem nový rod brouka čeledi Staphylinidae: Pselaphinae. Společně s P. Kmentem je
autorem rozsáhlé práce o rozšíření ploštic Bílých karpat. J. Kolibáč v průběhu roku redigoval
zvláštní číslo Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., věnované hmyzu Bílých Karpat [Malenovský I.,
Kment P. & Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé
Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei
Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96 (2) (2011): 1–933.] a dále dvě řádná čísla ročníku
97(2012). V srpnu 2012 se aktivně zúčastnil XXIV. Mezinárodního entomologického
kongresu v Daegu, Korea, (ICE 2012), kde přednesl příspěvek „The oldest fossil Cleroidea
and Cucujoidea“ a moderoval úvodní sekci kongresu „Phylogeny and Evolution of the
Coleoptera“. Dále během roku (1) pokračoval ve studiu druhohorních fosilií Cucujiformia, (2)
do knihy o Cleridae napsal kapitolu o fosilní fauně čeledi se světovým přehledem její
systematiky (vyšlo 2013), (3) publikoval popis nového rodu a druhu Onerunka longi vzácné
čeledi Thanerocleridae z Nové Guinee včetně taxonomických změn v taxonomii čeledi (4)
pokračoval v práci na knižní publikaci shrnující poznatky o systematice, biogeografii, biologii
a morfologii Trogossitidae. I. Malenovský se věnuje výzkumu se zaměřením především na řád
Hemiptera. Ve spolupráci s P. Kmentem (Národní muzeum) a O. Konvičkou (Správa CHKO
Bílé Karpaty) připravil do tisku jako editor zvláštní číslo časopisu Acta Mus. Moraviae, Sci.
biol., shrnující výsledky výzkumu fauny hmyzu moravské strany Bílých Karpat a autorsky se
v něm podílel na 4 článcích věnovaných přírodním poměrům, merám, křísům a souhrnnému
zhodnocení historie a současného stavu poznání biodiverzity bezobratlých této oblasti. Ve
spolupráci s R. R. Wangem a A. P. Liangem z Čínské akademie věd v Pekingu
a
T. Bourgoinem z Muséum d’histoire naturelle v Paříži připravil do tisku revizi
křísů rodu Pseudoparicana (Tropiduchidae) z Nové Guinee. Záhájil studium křísů a mer
ostrova Sokotra a ve spolupráci s P. Baňařem revizi endemického rodu Paulianiana
z Madagaskaru. V rámci ČR se věnoval faunistickému průzkumu středního Polabí a západního
Krušnohoří a ve spolupráci s R. Tropkem z Jihočeské univerzity a Entomologického ústavu
AV ČR výzkumu společenstev hmyzu v lokalitách ovlivněných těžbou nerostných surovin.
Prezentace na vědeckých konferencích a seminářích
Kment P., Baňař P.: Species inventory of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé
Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). 6th European
Hemiptera Congress, 25. – 29. června 2012, Blagoevgrad, Bulgaria;
Kolibáč, J.: The oldest fossil Cleroidea and Cucujoidea. O101M10, Taxonomy. XXIVth
International Congress of Entomology, „New Era in Entomology“, August 19–25, 2012.
Daegu, Korea;
Kment P., Malenovský I., Konvička O.: Nejen orchideje: biodiverzita bezobratlých živočichů
v CHKO a BR Bílé Karpaty. Zoologické dny, 9. – 10. února 2012, Olomouc.
Zahraniční služební cesty
- Budapešť, Maďarsko, 30. – 31. ledna 2012 Náplní cesty do entomologického oddělení
Národního muzea v Budapešti (Hungarian Natural History Museum) bylo studium sbírek,
srovnání typových exemplářů popsaných G. Horváthem a determinovaného materiálu
australských ploštic. Kodaň, Dánsko, 3. – 8. února 2012. Náplní cesty do Natural History
Museum of Denmark bylo studium sbírek této instituce, včetně Fabriciovy sbírky. Ženeva,
Švýcarsko, 20. – 23. listopadu 2012. Náplní cesty do Přírodovědného muzea v Ženevě
(Muséum d'Histoire naturelle de la Ville de Genève) bylo třídění mimořádných lihových
sbírek této instituce a zápůjčka studijního materiálu do Brna (P. Baňař);
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- Innsbruck, Rakousko, 23. – 24. dubna 2012 Cílem cesty bylo fotografování a měření
typových exemplářů podkornic (Heteroptera: Aradidae) popsaných E. Heissem. Indie,
Arunachal Pradesh, 26. dubna – 9. června 2012. Entomologická expedice, sběr materiálu
hmyzu v zachovalé části sv Indie (L. Dembický);
- Daegu, Korea, 19. – 25. srpna 2012 Aktivní účast na XXIVth International Congress of
Entomology, „New Era in Entomology“. Kromě samotné prezentace bylo přínosem navázání
vztahů a upevnění spolupráce s řadou zahraničních entomologů (J. Kolibáč);
- Jemen, Sokotra, 5. – 24. června 2012 Entomologická expedice ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou Brno a Národním muzeem Praha, výzkum a sběr hmyzu skupiny Hemiptera. Byl
získán materiál křísů, mer a ploštic z této málo probádané oblasti, včetně řady dosud
neznámých druhů. Německo, Mnichov, 30. 8. – 2. 9. 2012. Účast na konferenci
19. Mitteleuropäische Auchenorrhyncha-Tagung a studium sbírek křísů Zoologische
Staatssammlung München (I. Malenovský).
Pedagogická a lektorská činnost
- Výuka předmětů Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura a Entomologie pro
pokročilé a vedení bakalářských prací ze zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova
univerzita v Brně a příprava a hodnocení krajských kol Biologické olympiády v rámci krajské
komise pro Jihomoravský kraj, kategorie A, B (Mendelova univerzita a CVČ Lužánky, Brno,
I. Malenovský).
Přednášky a exkurze
- Exkurze za hmyzem do národní přírodní rezervace Býčí skála v Moravském krasu v rámci
projektového týdne biologie studentů sexty a sekundy Biskupského gymnázia Brno, Fauna
ostrova Sokotra – přednáška v rámci Zoologického semináře Ústavu botaniky a zoologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (I. Malenovský),
- Druhohorní paleontologie hmyzu a ICE2012 – přednášky v rámci Zoologického semináře
Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, (J. Kolibáč).
Ediční činnost
Redakce Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (J. Kolibáč). Spolupráce na redakci
časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (I. Malenovský).
Různé
Emeritní odborný pracovník oddělení, P. Lauterer, prováděl determinaci a diagnostiku
hospodářsky významných druhů hmyzu pro Státní rostlinolékařskou správu v Olomouci,
Katedru buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci a Výzkumný a pěstitelský ústav
ovocnářský v Holovousích.
GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Sbírkotvorná činnost
Sbírkový fond byl obohacen o nové unikátní nálezy z lokality Litenčice, jako například zbytky
hmyzu (mravenec, ploštice), které velmi významně doplňují obraz celého společenstva. Byl
získán vzácný exemplář třetihorního nautiloida z lokality Heršpice u Slavkova. Byla započata
analýza historie sbírkového fondu oddělení v souvislosti s významnými osobnostmi, které se
na jeho tvorbě podíleli.
Zahraniční cesty
R. Gregorová se účastnila konference Society of Avian Paleontology and Evolution (SAPE)
v Rakousku (Vídeň) ve dnech 12. – 13. června 2012, 10th EAVP Meeting (European
Association of Vertebrates Paleontologists) ve Španělsku, Teruel (18. – 26. června 2012)
a symposia Georges Cuvier Montbéliard, 8. – 12. října 2012 Fossiles, Evolution, Mouvement
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ve Francii, Montbéliard a podílela se na paleontologickém výzkumu na francouzské lokalitě
Cruzy společně s E. Buffetautem a členy Association culturelle archéologique et
paleontologique Ouest Biterrois.
Výstavní projekty
Hlavním výstavním počinem byla organizace výstavy Messel on Tour od 5. ledna – 7. dubna
2012. Jedinečný projekt, který představoval originály zkamenělin z lokality Messel zapsané na
seznam světového dědictví UNESCO. Dále oddělení zrealizovalo výstavu Tajemný jednorožec
– zkameněliny v legendách a mýtech v Muzeu Kroměřížska od 23. března – 20. května 2012.
Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
Vydání katalogu litografií A. Zittela.
MINERALOGICKO-PETROGRAFICKÉ ODDĚLENÍ
Sbírkotvorná činnost
Pokračuje detailní odborná i administrativní revize starého sbírkového fondu včetně
reevidence (výběr do CES) a fotodokumentace (týká se hlavně podsbírky minerály ze světa,
dokončeno bylo zpracování podsbírky vltavíny a tektity a započata revizepodsbírk drahé
kameny a samostatná evidence uranových minerálů a odborná revize skupiny zeolitů. Vlastní
terénní sběry minerálů úzce souvisely s výzkumnou činností pracovníků oddělení. Převládaly
tuzemské cesty zaměřené na revizi lokalit na řadě míst Moravy a Slezska, ale i na lokalitách
přilehlých k této oblasti. Pro obohacení sbírek se podařilo získat koupí: unikátní výstavní
rodochrozit z USA, olivin-železný meteorit (palasit), hemimorfit a baryt z Číny, sfalerit
z Ruska. Z moravských nalezišť byly takto získány 2 neobyčejně cenné ukázky zlata z Hor
u Předína a leštěná deska lepidolitu.
Zahraniční cesty
- Rakousko (oblast krystalinika Alp, Obergurgel) a Španělsko (světová lokalita pyritu
Navajún, aragonity Minglanilla, historické dolování Aliva), spojené se získáním cenných
výstavních vzorků.
Vědecko-výzkumná činnost
Byla orientována na tradiční témata topografické mineralogie Moravy.
Další publikační a ediční činnost (mimo aktivity VO)
Účast v publikačních projektech Zlato v přírodě a společnosti (katalog výstavy o zlatě)
a Geologické a mineralogické zajímavosti Rudické plošiny.
Výstavní projekty
Vznikla výstava Kamenná duha v předsálí expozice Svět minerálů a oddělení se podílelo na
významném výstavním projektu Zlato – symbol moci a bohatství.
Osvětová činnost
V rámci Univerzity třetího věku oddělení uspořádalo dvě exkurze na Květnici u Tišnova,
proběhl výukový program pro děti „Kámen“ (Brno-Řečkovice) a ve spolupráci s Dětským
muzeem (příměstský tábor, dílna k výstavě Kamenná duha). V rámci evropského projektu
PasGeo byly uspořádány 3 odborné semináře pro studenty MU včetně dvou třídenních exkurzí.
Byly vytištěny 3 sborníky včetně DVD, kde se uplatnilo 16 odborných textů pracovníků
oddělení (přednášky a exkurzní lokality). Oddělení intenzivně spolupracuje s Ústavem
geologických věd MU v Brně, Národním muzeem v Praze a s Českou geologickou službou. Ze
zahraničí je to zejména University of British Columbia, Vancouver, kde je na dlouhodobé stáži
pracovník oddělení dr. J. Cempírek.
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Pracovníci botanického a geologického a mineralogicko petrografického oddělení se podíleli
na akci Týden dětí v MZM a Den seniorů
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Sbírkotvorná činnost
Tvorba zoologických sbírek probíhala ze dvou tradičních zdrojů – jednak z vlastní
sbírkotvorné činnosti provázané s terénními výzkumy tradičních oblastí výzkumů (jižní
a severní Morava), jednak díky dlouhodobé spolupráci se ZOO a jinými chovatelskými
zařízeními. V roce 2012 bylo v rámci sbírkového fondu zoologického oddělení zaevidováno
413 nových přírůstků, z toho 315 přírůstků bylo zaevidováno ve sbírkách studijních.
V preparátorské dílně bylo zhotoveno celkem 98 ks dermoplastických preparátů, lebek a balků.
V rámci revize sbírek byla zpracována část materiálu uložená v depozitáři Budišov
(zoologická sbírka a část osteologického materiálu) a dále část sbírek deponovaných
v depozitáři v Brně. Průběžně byla zajišťována organizace návštěvnického provozu ve
zpřístupněném depozitáři na zámku v Budišově u Třebíče a také organizace návštěvnického
provozu ve stálé expozici Fauna Moravy, včetně vedení odborných výkladů.
Vědecko-výzkumná činnost
M. Šebela
Dílčí výzkumné úkoly byly zaměřeny především na trvalé sledování a dokumentaci přirozené
obnovy mokřadu Betlém a vybraných partií Střední nádrže VDNM s důrazem na kvalitativní
změny ve fauně obratlovců. Dosažené výsledky obsahují zvláště cenné údaje o hnízdění
vodních ptáků a jejich početnosti v oblasti VDNM. Při výzkumech byly pořízeny
videozáznamy v délce cca 15 hod. a fotodokumentace obsahující 300 položek. Bylo
pokračováno ve výzkumu bionomie želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém
a v okolí. V průběhu sezóny bylo odchyceno do živolovné pasti celkem 62 jedinců, kteří byli
zpracováni, označeni a vypuštěni zpět na lokalitu Zjištěné kvalitativní a kvantitativní údaje
o početnosti tohoto druhu na lok. Betlém dosahují mimořádné úrovně v rámci celého areálu
výskytu tohoto druhu. Dílčí výsledky byly odevzdány do tisku. V rámci získaného grantu
Nadace OKD (částka 200.000,-Kč) byly započaty přípravné práce na projektu revitalizace
části studijní plochy Betlém.
J. Chalupa
Dílčí výzkumné úkoly byly zaměřeny na výzkum ekologického významu hlavatých vrb
v krajině jižní Moravy pro biodiverzitu (arboreální aktivita drobných savců, hnízdní aktivita
ptáků); výzkum mokřadní ekologie ve vztahu k fauně lužní krajiny (zejména vliv
managementu chráněných na abundanci živočichů a význam revitalizačních opatření ve vztahu
k biodiverzitě); průběžný monitoring a dokumentace ekosystémů lužní krajiny a jejich změn;
systematické batrachologické průzkumy v EVL Knížecí les a PR Plačkův les se zaměřením na
vodní skokany rodu Rana.
Výstavní projekty
V roce 2012 nebyly zoologickým oddělením žádné výstavy realizovány. Bylo zapůjčeno
celkem pět sbírkových předmětů pro účely dočasné výstavní expozice v Zooparku Vyškov. Ve
spolupráci s Dětským muzeem byly započaty přípravné práce na výstavě Čeští cestovatelé
v Africe (pro rok 2013).
Další odborná činnost
M. Šebela
Spolupráce na revitalizačním projektu v rámci BR Dolní Morava – lokalita Obelisk,
monitoring obratlovců; natočení a kompletace přírodopisného dokumentu Rok v oboře (60
min., HD kvalita). Spolupráce s Krajským úřadem – referát ŽP, na přípravě Plánů péče
chráněných území. Spolupráce s Inspektorátem ŽP, pob. Olomouc při řešení úhynu škeble
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říční na lokalitě rybník U dubu, Javorník. Zhotovení přírodopisného dokumentu Rio Curaray
(60 min.) o poslední expedici do Ekvádoru.
Odborný posudek na materiál MŠ ČR, UK Praha: Návrh nového VŠ studijního oboru
Preparace a konzervace přírodnin a tvorba výstav. Odborná spolupráce s ČT na
přírodopisném dokumentu Obelisk. Dokončení rukopisu monografie Ptactvo VDNM pro MŽP.
J. Chalupa
Spolupráce s ČSOP, ZO Vranovice – příprava revitalizačních projektů lužní krajiny a s LČR,
s.p. a KÚ–JMK, OŽP – příprava revitalizačních projektů lužní krajiny opatření
a managementu ve ZCHÚ lužních lesů. Zpracování projektu s názvem Hydrobiologická studie
lokality Mušovský les jako podklad pro zpracování technické dokumentace, územního řízení
a zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
H. Sutorová
Zpracování písemných pozůstalostí – roztřídění a soupis, doplnění biografických dat: J. Bakeš
(fotoarchiv), J. Kratochvil-Baby, B. Valoušek, F. Zdobnitzky, K. Kněžourek, Klub
přírodovědecký v Brně. Započato s tříděním a soupisem rukopisů Z. Kuxe a evidencí jeho
fotoarchivu v databázi DEMUS. Připojení upravených snímků digitalizovaných exponátů
ptáků uložených v zámeckém depozitáři do DEMUS.
Popularizační a osvětová činnost
Spolupráce s médii: příprava TV dokumentu Obelisk (M. Šebela). Terénní exkurze pro
odborníky i veřejnost: 5 akcí (Pohořelicko, Vranovicko, VDNM) a účast na přednáškách pro
U3V (J. Chalupa).
Pedagogická a lektorská činnost
Byla zajišťována organizace návštěvnického provozu ve stálé expozici Fauna Moravy, včetně
vedení odborných výkladů. Realizováno celkem pět přednášek a deset terénních exkurzí na
lokalitě Betlém (pro NM Praha, ředitelství OKD Ostrava, Jih. univerzita ČB, UKZUS Brno aj.,
M. Šebela). Přednášky a výklady v zoologickou expozici pro U3V – dvě akce (J. Chalupa).
Zajištění odborných výkladů pro školy (systematická zoologie, ekologie, etologie, ochrana
přírody) ve stálé expozici Fauna Moravy – cca 500 žáků (J. Chalupa).
Zahraniční služební cesty
Přírodovědná expedice do Ekvádoru a na Galapágy, 28. března – 10. Května 2012 (M. Šebela).
Odborné a preparátorské práce pro veřejnost
V roce 2012 zoologické oddělení zajišťovalo provedení následujících prací na základě
objednávek dále uvedených institucí:
- oprava a čištění preparátů pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě za částku 33.333,- Kč bez DPH;
- preparace balků a lebek pro Masarykovu univerzitu za částku 13.720,- Kč bez DPH;
- první část restaurace dermoplastických preparátů pro Masarykovu univerzitu za částku
154.167,- Kč bez DPH;
- v rámci rekonstrukce prostorů Staré radnice byl přestěhován preparát "brněnského draka" do
MZM, kde byla provedena komplexní restaurace celého kusu. MMB uhradil konzervátorské
práce částkou 35.000,-Kč.
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Moravské zemské muzeum, výzkumná organizace MK000094862
Zpráva o plnění cílů IP DKRVO za rok 2012
Úvod
Předložená zpráva o plnění cílů stanovených DKRVO Moravské zemské muzeum
(MK000094862) za rok 2012 je sumárním přehledem činnosti vycházejícím z údajů
vyžádaných koordinátory činnosti řešitelského týmu výzkumné organizace na řešitelích dílčích
úkolů vyplývajících z platné Vědecké koncepce Moravského zemského muzea, v.o. na léta
2010–2015.
Vyžádán byl 1) přehled vědecké činnosti v roce 2011, tzn. význačných výsledků terénního
výzkumu, archivního výzkumu, případně dalších druhů dokumentace apod., 2) publikační
činnost, tzn. práce vědeckého charakteru otištěné v renomovaných odborných periodikách
(pokud možno zapsaných na seznamu impaktovaných periodik či alespoň schváleném
seznamu recenzovaných časopisů RVVI) či recenzovaných sbornících z vědeckých konferencí,
dále recenzované monografie, nebo alespoň kapitoly v nich, kritické edice či úvodní studie
k nim, studie v katalozích i vlastní komentované katalogy k výstavám (vždy tisky s vlastním
ISSN či ISBN). Jedná se o práce stránkované a termínované 10. prosincem 2012.
Z publikační činnosti vedle sumářů v jednotlivých položkách je v závěru zprávy jako Příloha
uveden přehled všech uplatněných prací za rok 2012, případně těch, které nesou vročení 2011,
nebyly však hlášeny v roce minulém.
Průběh řešení a personální zabezpečení
Plnění cílů DKRVO Moravského zemského muzea za rok 2012 se účastnilo celkem 54 dílčích
řešitelů.
Vědy společenské
V archeologické části pokračovali pracovníci Ústavu Anthropos ve zpracování a publikování
výsledků terénních průzkumů mladopaleolitického naleziště Krumlovský les, především
problematiky pravěké těžby (Oliva), výzkumu kostěné industrie, zvláště mamutoviny
(Galetová) či v rámci výzkumného zaměření ústavu (Archeologie a přírodní prostředí
pleistocénu) zhodnocení výsledků nového archeologického výzkumu v Brně-Štýřicích
(Vídeňská ulice), navazujícího na průzkum z roku 2009. Do interdisciplinárního zpracování
byli zapojeni pracovníci archeologického a osteologického pracoviště ústavu. Zároveň byl
prováděn výzkum a zpracování jeskynních lokalit v Moravském krasu, který je dlouhodobě
středem pozornosti ústavu (Neruda, Nerudová). Z dalších aktivit probíhalo zpracování
výsledků interdisciplinárních analýz kamenných surovin v jeskyni Pod hradem, prováděny
byly odběry vzorků v jeskyni Kůlně a sondážní práce v jeskyni Výpustek.
Dále byla zkoumána otázka neolitických a eneolitických sídlišť na Moravě, vytěžována byla
zvláště unikátní sbírka Františka Vildomce (Humpolová), stejně jako pokračovalo studium
tohoto tématu jako vědeckého oboru v průběhu 20. století (Kostrhun). V rámci
Archeologického ústavu byla dále kontinuálně pozornost věnována problematice lokalizace
a vyhodnocování některých nových keltských sídel (a jejich nekropolí) v prostoru střední
Moravy, aktuálně především okresy Blansko a Vyškov (Čižmářová), především
prostřednictvím využití nedestruktivních metod (obzvláště sběrů za pomoci detektoru kovů na
hradiscích či výšinných polohách a na nížinných tzv. „satelitních“ sídlištích, především v okolí
významného obchodního a mocenského centra Němčic nad Hanou); dokumentaci a zpracování
nových nálezů bronzových jak depotů, tak jednotlivých artefaktů bronzové industrie z různých
lokalit doby bronzové. Další aktivity byly orientovány především na dokumentaci
a zpracování nových nálezů bronzových jak depotů, tak jednotlivých artefaktů bronzové
industrie z různých lokalit doby bronzové (Salaš); terénní výzkum a vyhodnocování nálezů
z významné lokality ve Starém Městě na východní Moravě, především sídlištních objektů této
centrální aglomerace z doby Velké Moravy (aktuálně terénní plošný výzkum lokality „Na
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Zahrádkách“) a navazující vrstvy z období existence středověkého Veligradu tj. 13. – 14.
století (Galuška); výsledky a srovnání výzkumů dvou lokalit stojících na odlišných
společenských pozicích středověku, tj. zaniklé středověké vsi Bystřece a hradu Skály
(Belcredi) či v rámci tzv. staré sbírky archeologie středověku na odborné zpracovávání
sbírkových předmětů v interdisciplinární spolupráci (historie umění, etnografie, přírodovědné
metody) a jejich publikaci, včetně metalurgických a osteologických analýz a kresebné
dokumentaci železných předmětů tzv. staré sbírky historické archeologie a také na práci
s archeologickým fondem Mstěnice v rámci pozůstalosti po prof. dr. Vladimíru Nekudovi,
CSc. (Měchurová).
V historické části byla nadále věnována pozornost církevním dějinám doby Lucemburské,
obzvláště pak některým význačným obecným aspektům působení řádu johanitů v české řádové
provincii, tedy i na Moravě, tak výzkumu správního vývoje moravsko-uherského pomezí
v 10. – 14. století, přičemž ranně a vrcholně středověká témata jsou sledována i na bázi
mikrohistorie některých stěžejních regionů (Mitáček); setrvale probíhá zpracovávání
problematiky vývoje české společnosti na Moravě v 19. století, zejména prostřednictví
příkladu některých profilujících osobností moravského kulturního života, aktuálně především
s intenzivním výzkumem ve fondech Slovenské národní knižnice a rovněž Matice slovenské
v Martině (Fišer) a výzkum poznávání charakteru, průběhu a osudů vybraných významných
osobností prvního, druhého a třetího národního odboje (Břečka). Pozornost byla nadále
věnována brněnské literární a nakladatelské scéně první poloviny 20. století a jejím kulturním
přesahům, silný badatelský důraz je kladen na osoby spisovatele Rudolfa Těsnohlídka
a básníka Lva Blatného (Kraflová), jakož i zpracování tématu historie a vývoje české dětské
literatury v širokých kulturně-společenských souvislostech (Reissner), německé literatuře na
Moravě (Jeřábková) nebo problematice výzkumu literární produkce brněnského regionu
v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století (Drahoš). Z dalších řešitelsky personálně ne tak
silně obsazených dílčích úkolů byl prováděn výzkum tolarové měny, především mincovnictví
světských a církevních feudálů na Moravě (Šmerda), prováděn byl výzkum mincovního
a měnového vývoje na Moravě v období druhé poloviny 13. století (Grossmannová) či českého
a moravského medailérství (Kašparová); pozornost byla věnována dílu a životu světově
proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, respektive dále jeho důležitým aspektům jeho
života, například jeho spolupráci s brněnským Národním divadlem (Zahrádka, Janáčková), ale
i například životu a dílu pianisty Rudolfa Firkušného (Pivoda, Vejvodová). Studována byla
rovněž hudba období baroka (Veselá) či romantismem ovlivněného skladatele Roberta Führera
(Malý). Pokračovala syntéza poznatků z dlouhodobě probíhajícího srovnávacího výzkumu
a mapování českých loutkařských sbírek a scénografie tzv. rodinného loutkového divadla,
včetně přesahů českého loutkařství do rámce zahraničních sbírek (Blecha) či dlouhodobý
výzkum dějin divadla na Moravě, fenoménu operety a hudebního divadla na brněnské scéně
v meziválečném období, včetně výzkumu německého divadla v Brně, výzkum divadelního
školství, česká divadelní avantgarda na Moravě a ve Slezsku, osobností moravských divadel
aj. (Jochmanová, Ocetková). Neustalo ani formulování rámce proměn výkladu, posunu
chápání a významu dopadu primárně jednoznačného přírodovědného textu v díle Gregora
J. Mendela, včetně dalších navazujících interpretačních směrů (Sekerák).
V etnografické části pokračoval výzkum obyčejové tradice na Moravě poznávání tradiční
lidové kultury, včetně počátků komercionalizace tradiční kultury, sledována byla problematika
soukromé zbožnosti v souvislosti s poutní industrií, tzv. ceroplastikami. (Dvořáková).
Pokračoval výzkum lidových zaměstnání a stravy na Moravě. Speciálně pak byla věnována
pozornost výzkum lidové kultury a poválečných osudů vyškovských Němců, včetně jejich
dokumentačního střediska v Aalen-Fachsenfeld (Pechová). Kontinuoval výzkum otázky lidové
fajánse na Moravě a lidových podmaleb na skle, s přesahy do dalších témat, jako tématiky
zoomorfních motivů na lidové keramice či koutních hrnců jako dokladu tradiční lidové
keramiky (Kalinová). Z dalších témat pokračovalo studium etnologické dokumentární
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a historické fotografie (Beránková) a fenoménu kraslic, jako specifického dokladu lidové
kultury (Večerková).
Vědy přírodní
Botanické oddělení
Zahájení velkého taxonomicko – fylogenetického projektu o druzích rodu Gymnopus
v Korejské republice ve spolupráci s Korejským lesnickým výzkumným ústavem v Soulu.
Proběhla sběrná cesta do Korejské republiky. (Antonín) Zahájení velkého taxonomickofylogenetického projektu evropských druhů rodu tmavobělka (Melanoleuca) ve spolupráci
s M. Tomšovským (Mendelova univerzita, Brno). Bylo sekvenováno asi 160 položek druhů
rodu Melanoleuca a syntetizovány popisy druhů jednotlivých fylogenetických skupin.
Navázán kontakt s R. Parou, R. Fontenlou a A. Vizzinim (zabývají se stejnou tématikou)
a zahájeny práce na jednotlivých skupinách druhů. (Antonín). Dokončení monografie druhů
rodů Crinipellis a Chaetocalathus v tropické Africe a příprava rukopisu (vydává Národní
botanická zahrada v Meise, Belgie). Monografie byla odevzdána do tisku. Články
s taxonomickými novinkami byly přijaty do tisku do časopisů Cryptogamie, Mycologie
a Czech Mycology. (Antonín) Dokončení prací na doplňku monografie tropických afrických
druhů rodu Marasmius a příprava rukopisu, byl odevzdán do časopisu Cryptogamie,
Mycologie v březnu 2012. Bude publikován v roce 2013. (Antonín). Dokončení taxonomickofylogenetická studie rodu Gymnopus subsekce Levipedes (spoluautor M. Tomšovský).
Rukopis článku byl submitován do časopisu Persoonia v září 2012. Taxonomie a fylogenie
albinotického druhu rodu Tubaria. Publikace vyjde v časopise Czech Mycology v prosinci
2012. (Antonín). Taxonomie a ekologie druhů z okruhu Volvariella murinella/caesiotincta.
Publikace již vyšla v časopise Acta Musei Moraviae. (Antonín). Studia vybraných druhů ze
sekce Sicci rodu Marasmius z Číny (ve spolupráci s čínskými mykology). (Antonín). Terénní
bryologický průzkum vybraných lokalit v ČR (Beskydy, Moravský kras, Novohradské hory).
Terénní sběry, v současnosti zpracovávány. (Kubešová) Pokračování studia fenoménu
„lampenflory“ v přístupných jeskyních ČR. 2012 – terénní sběry a následná determinace.
(Kubešová). Pokračovalo zpracovávání typového materiálu sběratele J. Freyna (případně
dalších sběratelů uložených v jeho kolekci) v MZM (Paulsen, Brandis). Materiál je připraven
k publikaci. Pokračovalo studium rodu Cynoglossum, byla provedena lektotypifikace jmen
dvou druhů na materiálu uloženém v Budapešti a Sarajevu. Bylo započato studium příbuzného
rodu Solenanthus. (Sutorý) Byla podniknuta sběrná cesta na horu Athos a cesty do
herbářových sbírek v Budapešti, Mnichově, Kew, Vídni, Praze a St. Peterburgu. (Sutorý).
Studium kříženců druhu Verbascum speciosum v ČR. (Sutorý) Studium druhu Grimmnia
atrata na metaliferních štolách (Novotný).
Entomologické oddělení
Technická spolupráce na zvláštním čísle Acta Musei Moraviae, shrnující výsledky výzkumu
hmyzu v CHKO Bílé Karpaty (Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds.): Species
inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and
Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 96/2
(2011): 1–933). (Kolibáč). Aktivní účast na XXIV. Mezinárodním entomologickém kongresu
v Korei, (ICE 2012), příspěvek „The oldest fossil Cleroidea and Cucujoidea“ a moderování
sekce kongresu „Phylogeny and Evolution of the Coleoptera“. (Kolibáč). Pokračování ve
studiu druhohorních fosilií Cucujiformia, dokončovací práce na publikaci shrnující poznatky
o Trogossitidae v celosvětovém měřítku. (Kolibáč). Zpracování materiálu ze 3 expedic na
Madagaskar v letech 2010 a 2011. (Baňař). Dále se věnoval taxonomii a faunistice ploštic,
zejména infrařádu Enicocephalomorpha a některých čeledí brouků (Staphylinidae,
Anthribidae). (Baňař). Jako spoluautor publikoval článek o novém rodu z čeledi Staphylinidae
z Madagaskaru; článek o ekologické obnově post-industriálních a lučních biotopů z pohledu
společenstev hmyzu (spoluautor jednoho článku) a rozsáhlou práci o plošticích Bílých Karpat.
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(Baňař). Byla vykonána cesta do sbírek v Budapešti, Kodani a v Ženevě. (Baňař). Bylo do
tisku připraveno zvláštní číslo časopisu Acta Musei Moraviae, Sci. biol. shrnující výsledky
výzkumu fauny hmyzu v Bílých Karpatech získané entomology z různých institucí převážně
v posledních 15 letech. Tisk mimořádně rozsáhlého svazku (Malenovský, Kment P.
& Konvička O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty
Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae,
Scientiae biologicae (Brno) 96(2) (2011): 1–933) byl částečně podpořen z prostředků VO
a MK00009486201. Jako hlavní editor a v rámci svazku jako hlavním autorem/spoluautorem
celkem 4 článků o charakteristice přírodních poměrů Bílých Karpat, fauně mer a křísů
a zhodnocení současných znalostí o biodiverzitě bezobratlých živočichů v Bílých Karpatech
byl I. Malenovský. Studium taxonomie mer a křísů (v roce 2012 publikován článek o merách
Afghanistanu, další článek s revizí rodu křísů Pseudoparicana z Nové Guinei byl přijat do tisku
v časopise European Journal of Entomology) a problematice ekologické obnovy postindustriálních a lučních biotopů z pohledu společenstev hmyzu (spoluautor jednoho článku
a dvou kapitol v knize). (Malenovský). Účast na expedici na ostrov Sokotra, zaměřené na
výzkum fauny hmyzu této biologicky unikátní oblasti. (Malenovský).
Geologicko paleontologické oddělení
Pokračoval paleontologický výzkum na lokalitě Litenčice, analýza zástupců čeledí Echeneidae
a Palaeorhynchidae pro připravovanou publikaci, analýza fosilní rybí fauny z rakouské lokality
Pucking ze sbírek Přírodovědného muzea ve Vídní a Landesmuzea v Linci. (Gregorová).
Paleontologický výzkum na lokalitě Cruzy (Gregorová). Revize fosilního materiálu
staropaleozoického stáří z oblasti Barrandienu z depozitářů geologicko-paleontologického
oddělení MZM) z hlediska pozorování zajímavých taxonomických znaků – příprava publikace
do tisku. (Hrdličková).
Mineralogicko-petrografické oddělení
Činnost byla v roce 2012 zaměřena převážně na vybrané minerální asociace v moldanubiku.
Byl dokončen výzkum allanitů (objevena nová fáze) a unikátní subkrustální horniny ze Stříteže
u Třebíče a charakterizován nový lamproit z Řípova. Pozornost byla věnována dalším
výzkumům moldanubických mramorů a to včetně málo známých mramorů moravika (jednotka
Bílého potoka) a skarnu z Vevčic u Znojma. Dokončena a publikována byla obsáhlá
monografie o mineralogických, topografických i geologických poměrech rudních mineralizací
na Bílém potoce nedaleko Brna a publikovány menší zprávy o nových minerálech rudních
lokalit (Havlíčkobrodsko a Nová Ves u Rýmařova). Do impaktovaného časopisu byla přijata
studie o S-F-Cl UHT-asociacích hořících odvalů u Oslavan. Pokračuje studium turmalínových
hornin a arzénové mineralizace historických odvalů. Zahájen byl nově výzkum obsahů zlata
a stříbra v rudách historických ložisek a revize klasických lokalit Moravy (např. Puklice).
Mimo region (jižní Čechy, Španělsko, Rakousko) byl získán srovnávací materiál na vybraných
lokalitách evropských Variscid. (Houzar, Cempírek, Hrazdil).
Zoologické oddělení
Pokračovalo studium volně žijící populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě
Betlém. Především se jednalo o celosezónní odchyty živých jedinců a jejich meristické
zpracování včetně značkování a provádění specielní fotodokumentace. Celkem bylo
odchyceno a zpracováno 62 jedinců. Dále pokračovalo monitoring výskytu vybraných druhů
obratlovců na lokalitě Betlém a na území VDNM. Byl sledován postup přirozené sukcese na
lokalitě Betlém a na vybraných ostrovech střední nádrže VDNM (Šebela).
Antropologické pracoviště
Vypracovávání antropologických analýz lidských kosterních pozůstatků
dlouhodobého zaměření Ústavu Anthropos na antropologii pravěkých populací.
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v rámci

- antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z lokality Staré Hvězdlice-kostel;
- antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z lokality Křižanovice-kostel;
- antropologická analýza ostatků rumunského vojáka z lokality Jinačovice;
- antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z lokality Mořice II „Půldruhé čtvrtě“
a příprava jejich publikace v roce 2013;
- příprava publikace antropologické studie lokality Dolní Věstonice „Na Pískách“ s kolektivem
autorů (Tvrdý).
Osteologické pracoviště
Dokončení zpracování osteologického materiálu z lokalit Štýřice III a Štýřice IIIa, z výzkumů
Valocha v roce 1972 a manželů Nerudových v letech 2009–2011, příprava společného článku
(Roblíčková). Pokračování ve zpracování osteologického materiálu z polykulturního sídliště
Cezavy u Blučiny v návaznosti na výzkum M. Salaše a příprava společných výstupů (viz
bibliografie). Paleontologický týdenní terénní výzkum v jeskyni Za Hájovnou (Javoříčský
kras) ve spolupráci s Ústavem geologických věd PřF MU (garant R. Musil) (Roblíčková).
Průběžný celoroční paleontologický výzkum v jeskyni Barové (Moravský kras), v sedimentech
Liščí chodby, Medvědí chodby a chodby Pod žebříkem ve spolupráci s členy ZO 6-01 Býčí
skála České speleologické společnosti (Roblíčková).
Aktivní účast na konferencích
19. Mitteleuropäische Zikadentagung/19th Central European Auchenorrhyncha meeting.
München (Malenovský);
13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář, Brno. (Gregorová, Roblíčková);
18. Kvartér (Roblíčková);
9. ročník mezinárodní konference „ Stretnutie prírodovedcov“ s tématem „Muzejní sbírky“.
Liptovský Mikuláš (Gregorová);
Konference Society of Avian Paleontology and Evolution (SAPE)., Wien (Gregorová)
10th EAVP Meeting (European Association of Vertebrates Paleontologists), Teruel,
(Gregorová);
Quatrieme Symposium "Georges Cuvier", "Fossiles, Evolution, Mouvement" Montbeliard,
(Gregorová);
Conference ESSEWECA: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the
Western Carpathians, Bratislava, (Gregorová);
6th European Hemiptera Congress , Blagoevgrad (Baňař);
Sjezd české botanické společnosti, Praha (Sutorý, Kubešová).
Dosažené výsledky Moravského zemského muzea v roce 2012
V průběhu sledovaného období, přesněji do data sběru údajů, tj. do 10. prosince 2012, bylo
členům řešitelského kolektivu otištěno a tedy uplatněno, celkem 122 vědeckých prací.
Z tohoto počtu byly 3 knižní monografie (kategorie B). V součtu je obsaženo rovněž 32
kapitol v recenzovaných knihách (kategorie C), 9 studií v recenzovaných tematických
sbornících (kategorie D; z toho 3 v zahraničí) a 78 studií (z nich 15 v impaktovaných
zahraničních časopisech, tedy Jimp, 9 v neimpaktovaných zahraničních časopisech, tedy
Jneimp, 49 v recenzovaných neimpaktovaných periodikách vydávaných v České republice,
tedy Jrec, a 5 v recenzovaných periodikách vydávaných v České republice, jež ovšem nejsou
vedeny na oficiálním seznamu RVVI) v odborných recenzovaných periodikách. Dalších
8 knižních monografií (kategorie B) a 2 studie v impaktovaných zahraničních časopisech
(kategorie Jimp) bude vytištěno (a tedy uplatněno) do konce měsíce ledna 2013. Úplný přehled
všech výsledků viz závěrečná Příloha. Z dalších výsledků uvádíme jeden výsledek kategorie M
a dva výsledky kategorie W. Všechny prezentované uplatněné výsledky budou uvedeny
v Registru informací i výsledcích – RIV.
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Svou strukturou odpovídají výsledky personální skladbě i dlouhodobým ukazatelům
výkonnosti členů řešitelského týmu a jsou rovnoměrně rozprostřeny v rámci všech
zastoupených vědních oborů.
Komentář k publikacím uvedeným v Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na
základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a)
zákona 130/2002 Sb. (MK-S 770/2012 OVV z 31.1.2012):
Recenzovaná periodika:
Acta Musei Moraviae – sci. soc. 97 / 1, 2 – č. 1 vytištěno, č. 2 tisk leden 2013;
Acta Musei Moraviae – sci. biol. 97 / 1, 2 – vytištěno;
Acta Musei Moraviae – sci. geol. 97 / 1, 2 – vytištěno;
Folia ethnographica 46 / 1, 2 – obě čísla aktuálně v tisku, bude vytištěno do konce prosince
2012;
Folia numismatica 26 / 1, 2 – č. 1 vytištěno, č. 2 tisk leden 2013;
Folia Mendeliana 48 / 1, 2 – č. 1 vytištěno, č. 2 tisk leden 2013;
Anthropologie 49 / 3, 50 / 1–3 – č. 3 ročníku 49 vytištěno, č. 1 ročníku 50 vytištěno, č. 2
připraveno k tisku, předpoklad tisk leden 2013.
Recenzované monografie:
Beránková, Helena: Othmar Ruzicka – fotografie moravských Charvátů
Beránková, Helena: Fotografický ateliér Antonína Koukala
Obě publikace Dr. Beránkové byly vyřazeny z Edičního plánu jak DKRVO, tak obecně MZM
a vráceny k přepracování pro nespokojnost s koncepčním uchopením tématu, jež nebylo zcela
v souladu s cíli DKRVO a Vědecké koncepce MZM ;
Galuška, Luděk: Od bronzu ke zlatu. K počátkům velkomoravského šperku
Kniha je připravena k tisku, dne 11. 12. 2012 se uzavírá výběrové řízení na výrobu publikace.
V návaznosti na zdárné uzavření výběrového řízní se tisk předpokládá v závěru prosince 2012,
nejpozději v lednu 2013;
Gregorové, Růžena: Mořské ryby menilitového souvrství
Kniha je připravena k tisku, není dokončeno výběrové řízení na výrobu publikace, předpokládá
se tisk v lednu 2013;
Fišer, Zdeněk: Daniel Sloboda. Edice korespondence. Sv. 8.
Je připraven rukopis knihy (800 s.). Probíhá lektorské řízení knihy a připravují se DTP
zpracování. Jelikož bude kniha publikována v prestižní řadě Pramenů dějin moravských,
jejímž správcem je jiný subjekt, před podpisem je Smlouva řešící právní aspekty vydání této
publikace. Vedle rozsahu publikace to byla právě právní stránka věci, jež způsobila zdržení
jejího tisku. Tisk se předpokládá na jaře 2013;
Jarošová, Ivana – Fojtová, Martina – Tvrdý, Zdeněk a kolektiv: Dolní Věstonice – Na Pískách:
antropologická analýza
Probíhá DTP zpracování, tisk se předpokládá v lednu 2013;
Kalinová, Alena: Malované nebe. Lidové malby na skle ze sbírky MZM
Rukopis předán k redakčnímu pracování, proběhlo již i lektorské řízení, pracuje se n DTP
zpracování. Kapacitní důvody tiskárny MZM však aktuálně neumožňují rychlejší progres
přípravy. Přednostně jsou připravovány a tištěny časopisy. Tisk se předpokládá (podle data
zdárného uzavření výběrového řízení) v březnu 2013;
Kolektiv autorů: Moravská města na prahu moderní doby
Kniha je připravena k tisku. Kapacitní důvody tiskárny MZM však aktuálně neumožňují
rychlejší progres přípravy. Přednostně jsou tištěny časopisy. Předpokládáme tisk v únoru 2013;
Kolektiv autorů: Hmyzí fauna Bílých Karpat. Supplementum ad AMM, SB 2/2011
Vytištěno. Expedováno 11. 12. 2012;
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Kraflová, Hana: Lev Blatný – Zdeňka Klíčníková: Dopisy z války. Edice korespondence
Na žádost autorky, která objevila nové málo známé materiály, bylo vydání edice přesunuto na
rok 2013;
Mitáček, Jiří a kolektiv: Královská města v životě země moravské
Vytištěno;
Mitáček, Jiří a kolektiv: Středověká Morava
Rukopis předán k redakčnímu pracování, probíhá lektorské řízení. Kapacitní důvody tiskárny
MZM však aktuálně neumožňují rychlejší progres přípravy. Přednostně jsou připravovány
a tištěny časopisy. Tisk se předpokládá nejdříve na jaře 2013;
Reissner, Martin: Současná ilustrace v české dětské literatuře
Rukopis předán k redakčnímu pracování, proběhlo již i lektorské řízení, pracuje se na DTP
zpracování. Kapacitní důvody tiskárny MZM však aktuálně neumožňují rychlejší progres
přípravy. Přednostně jsou připravovány a tištěny časopisy. Tisk se předpokládá (podle data
zdárného uzavření výběrového řízení) v březnu 2013;
Zahrádka, Jiří: Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně v letech 1884–1928
Vytištěno.
Tištěny tedy byly monografie: Mitáček, Jiří a kolektiv: Královská města v životě země
moravské; Zahrádka, Jiří: Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně v letech 1884–1928
a Kolektiv autorů: Hmyzí fauna Bílých Karpat. Supplementum ad AMM, SB 2/2011.
Další práce vyjdou v rozmezí prosinec 2012 – březen 2012 (v závislosti na úspěšném uzavření
výběrových řízení na výrobu těchto publikací u externích dodavatelů, respektive technické
a kapacitní možnosti tiskárny MZM u méně náročných titulů). Jedná se o v Rozhodnutí
uvedené publikace: Galuška, Luděk: Od bronzu ke zlatu. K počátkům velkomoravského
šperku; Fišer, Zdeněk: Daniel Sloboda. Edice korespondence. Sv. 8; Kolektiv autorů:
Moravská královská města na prahu moderní doby; Jarošová, Ivana – Fojtová, Martina –
Tvrdý, Zdeněk a kolektiv: Dolní Věstonice – Na Pískách: antropologická analýza. Vedle toho
jsou tištěny také další monografie, schválené v Edičním plánu MZM v roce 2012: Čižmářová,
Jana: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Blansko a Vyškov; Humpolová, Alena –
Podborský, Vladimír: Archeologická sbírka Františka Vildomce. Výběrový katalog;
Večerková, Eva: Malovaná vejce. O kraslicích v českých zemích; Blecha, Jaroslav: Rodinná
loutková divadélka – herectvo na drátkách či publikace vydávané u jiných subjektů: Bárta,
Milan – Břečka, Jan – Kalous, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich
potlačení; Filip, V. – Schildberger ml., Vlastimil – Břečka, Jan – Kudělková, L.: Brno Brünn
1939–1945. Roky nesvobody. Díl II.; Malý, František. Robert Führer: Vánoční preludia pro
varhany. Weihnachts Präludien für Orgel. Kritická edice; Reissner, Martin: Leoš Janáček.
Ikona brněnského uměleckého parnasu. Historie, památky, osobnosti, hudba a Leoš Janáček či
zahraniční publikace Antonín, Vladimír: Monograph of Crinipellis and Chaetocalathus in
Tropical Africa. Fungus Flora of Tropical Africa 3, vydávaná v Belgii. Většina těchto
publikací bude tištěna v závěru roku 2012, respektive v úvodu roku 2013. Tyto publikace
představují výslednice dlouhodobého výzkumu vědeckých pracovníků Moravského zemského
muzea a plně konvenují s cíli platné Vědecké koncepce Moravského zemského muzea, v.o. na
léta 2010–2015.
Také cíle stanovené v bodě 2 Rozhodnutím, tedy „pokračující terénní a archivní výzkum, jež
bude základem a nezbytným východiskem připravovaných publikačních výstupů“, byly
naplňovány ve zvýšené míře, což lze doložit celou řadou laboratorních analýz (často díky
nabídce uvolněných kapacit realizovaných v renomovaných laboratořích v zahraničí –
například v Oxfordu), digitalizací studovaného materiálu, audio a video záznamů
z nepublikovaných výzkumů a studijních textů či dalších nákladů prokazatelně spojitelných
s terénním výzkumem.
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Veškeré výsledky dosažené v roce 2012 korespondují s cíly platné Vědecké koncepce
Moravského zemského muzea, v.o. na léta 2010–2015. Obecně považujeme dosažené
výsledky jako celek za uspokojivé a vědecky přínosné.
Čerpání uznaných nákladů
Náklady na aktuálně doložitelné výstupy a s jejich vznikem spojené náklady (vynaložené
aktuálně do 10. prosince 2012) 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 ustanovení § 4
odst. 2, písm. a) zákona 130/2002 Sb. (MK-S 770/2012 OVV z 31. 1. 2012) a jejich využití
bylo maximálně efektivní.
Vyhodnocení a závěr pro rok 2012
Je možno konstatovat, že cíle stanovené Rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě
zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona
130/2002 Sb. (MK-S 770/2012 OVV z 31. 1. 2012) byly dosaženy.
Příloha č. 1
Přehled uplatněných výstupů výzkumné organizace Moravské
(MK000094862) za období od 1. ledna 2012 až 31. prosince 2012.

zemské

muzeum

Struktura hesel:
Druh výsledku – kód
pro druh B: ISBN, počet stran výsl. (poslední číslov. str. knihy), místo vydání, název
nakladatele
pro druh C: ISBN, název knihy, počet str. výsl., str. od-do, místo vydání, název nakladatele
pro druh D: ISBN (ISSN), název sborníku, počet str. výsl., str. od-do, místo vydání, název
nakladatele
pro druh J: ISSN, název periodika, svazek, číslo, str. od-do, počet str. článku
Rok uplatnění výsl.
Tvůrci výsl.
Název výsl.
Návaznost výsl. na výzk. aktivitu
Přehled publikací (práce jsou řazeny abecedně podle příjmení domácích tvůrců výstupu)
Výsledky s návazností na IP DKRVO 2012
Jrec
2012
Antonín, Vladimír
Some taxonomic and ecological notes on Volvariella caesitotincta (Basidiomycota, Pluteaceae)
and its distribution in the Czech Republic.
MK000094862
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologiceae, 97, č. 2, s. 87–99, 13 s.
Jimp
2012
Hlaváč, P. – Baňař, Petr
The Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of Madagascar. I. Andasibe sahondrae, a new,
peculiar genus and species of Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae).
MK000094862
WOS: 000306588700006
43

1175-5326; Zootaxa, ročník neudán, 3394, s. 59–63, 5 s.
Jneimp
2012
Blecha, Jaroslav
Marionetář Josef Šimek a „jeho“ loutky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně.
MK000094862
1335-1303, Slovenský národopis (Slovak Ethnology) 2012, 60, 3 s., s. 259–265, 7 s.
Jrec
2012
Blecha, Jaroslav
Marionetář Josef Šimek a jeho moravské štace.
MK000094862
0323-0570; Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae
sociales.), 97, č. 1, s. 101–113, 13 s.
Jimp
2012
Mayr, G. – Gregorová, Růžena
A tiny stem group representative of Pici (Aves, Piciformes) from the early Oligocene of the
Czech Republic.
MK000094862
WOS: 000307889200007
0031-0220; Paläontologische Zeitschrift, 86, č. 3, s. 333–343, 11 s.
J
2012
Grossmannová, Dagmar
Poklad z Kyselovic. Analýza a osud jednoho mincovního nálezu z 2. poloviny 13. století.
MK000094862
0546-9414; Numismatický sborník, 26, č. 1, s. 99-106, 8 s.
Jneimp
2012
Grossmannová, Dagmar
Morawskie denary Przemysła Ottokara II. (1247–1253–1278).
MK000094862
1426-5435; Notae Numismaticae / Zapiski Numizmatyczne, 7, s. 117–139, 23 s.
Jrec
2012
Potočková, T. – Houzar, Stanislav – Škrdla, P. – Vokáč, M. – Dolníček, Z.
Historické dolování zlata na lokalitě Hory-Zákopy, západní Morava.
MK000094862
1801-5972; Acta rerum naturalium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.), 12, s. 127–135, 9 s.
Jrec
2012
Hrazdil, Vladimír – Škrdla, P. – Houzar, Stanislav – Vokáč, M.
Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
MK000094862
1801-5972; Acta rerum naturalium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.), 12, s. 137-144, 8 s.
44

Jrec
2012
Hrazdil, Vladimír
Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé
(havlíčkobrodský rudní revír), mondanubikum.
MK000094862
1211-8796; Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy
geologické.), 97, č. 1, s. 39–45, 7 s.
Jrec
2012
Krmíček, L. – Houzar, Stanislav
Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
MK000094862
1211-8796; Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy
geologické.), 97, č. 1, s. 71–88, 18 s.
Jrec
2012
Houzar, Stanislav – Kocourková, Eva – Hrazdil, Vladimír – Toman, J. – Cempírek, Jan
Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní
Morava.
MK 000094862
1211-8796; Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy
geologické.), 97, č. 2, s. 3–45, 43 s.
J
2012
Krmíček, L. – Houzar, Stanislav
Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
MK000094862
0514-8057; Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 D – Mineralogie, petrologie a
geochemie, s. 181–184, 4 s.
Jrec
2012
Buriánek, D. – Houzar, Stanislav
Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic
(moldanubikum, západní Morava).
MK000094862
1212-6209; Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, č. 1–2, s. 145–149, 5 s.
Jrec
2012
Jochmanová,
Andrea
Valentin Šindler a jeho Stréček Křópal.
MK000094862
0323-0570; Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae
sociales.), 97, č. 1, s. 115–125, 11 s.
D
2012
45

Kalinová, Alena
Koutní hrnec jako doklad tradiční lidové keramiky.
MK000094862
978-80-8060-294-9; Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad. Zborník z medzinárodného
odborného seminára, konaného 31. augusta 2012 v Modre, Modra, Slovenské národné
muzeum – Múzem Ľudovíta Štúra v Modre, 10 s., s. 38-47.
J
2012
Kalinová, Alena
Keramika v obyčejové tradici. Koutní hrnec.
MK000094862
0862-1209; Folia ethnographica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.), 46, č. 2, 17 s., s.
123–139.
Jrec
2012
Kašparová, Dagmar – Militký, J. – Vokáč, M.
Soubor mincí z areálu sídliště z doby laténské a římské ve Strachoticích.
MK000094862
0862-1195; Folia numismatica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales.),
26, č. 1, s. 27–41, 15 s.
Jrec
2012
Kocourková, Eva – Sejkora, J.
Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
MK000094862
1211-8796; Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy
geologické.), 97, č. 1, s. 47–54, 8 s.
Jimp
2012
Kolibáč, Jiří
Onerunka longi, a new genus and species of Thanerocleridae (Coleoptera) from Papua New
Guinea, with systematic notes on the tribe Thaneroclerini.
MK000094862
WOS: 000311988300004
1175-5326; Zootaxa, ročník se neudává, 3577, s. 71–79 , 9 s.
C
2012
Kraflová, Hana
Líšeň a Vánoční strom republiky
MK000094862
978-80-260-2618-1; Pavel Krafl a kolektiv: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné
kapitoly, 12 s., s. 55–66, Brno, Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň
C
2012
Kraflová, Hana
Líšeňský budovatel. Počátky závodního časopisu (1950–1952) s malým skácelovským
přesahem
46

MK000094862
978-80-260-2618-1; Pavel Krafl a kolektiv: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné
kapitoly, 11 s., s. 100–110, Brno, Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň
C
2012
Kubešová S.
Mechorosty v údolí Říčky a na Hádech.
MK000094862
978-80-260-2618-1; Pavel Krafl a kolektiv: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné
kapitoly, 4 s., s. 167–170, Brno, Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň
Jimp
2012
Malenovský, Igor – Lauterer, P. – Labina, E. – Burckhardt, D.
Jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Afghanistan
MK000094862
WOS: 000306156800001
0374-1036; Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52, č. 1, s. 1–22; 22 s.
C
2012
Mitáček, Jiří
Rytířské řády a jejich role v životě středověkých moravských měst.
MK000094862
978-80-7028-388-2; J. Mitáček a kolektiv: Královská města v životě země moravské, 15 s., s.
96–110, Brno, Moravské zemské muzeum
C
2012
Pechová, Jarmila
Strava obyvatel Líšně.
MK000094862
978-80-260-2618-1; Pavel Krafl a kolektiv: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné
kapitoly, 6 s. + obrazová příloha, s. 49–54, Brno, Statutární město Brno – Městská část BrnoLíšeň
C
2012
Pechová, Jarmila
Obchod a živnosti v Líšni do poloviny 20. století.
MK000094862
978-80-260-2618-1; Pavel Krafl a kolektiv: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné
kapitoly, 21 s. + obrazová příloha, s. 67–87, Brno, Statutární město Brno – Městská část BrnoLíšeň
Jrec
2012
Sekerák, Jiří
Mendel in a Black Box.
MK000094862
0085-0748; Folia Mendeliana. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.), 48, č. 2, s. 5–36, 32
s.
47

Jneimp
2012
Sutorý, Karel
Typification of two names in the genus Cynoglossum (Boraginaceae) based on collections os
Vince Borbás.
MK000094862
0236-6495; Acta Botanica Hungarica, 54, č. 3–4, s. 409–411, 3 s.
C
2012
Večerková, Eva
Lidové obyčeje v Líšni na konci 19. století. Nepublikované záznamy Cyrilla Mašíčka.
MK000094862
978-80-260-2618-1; Pavel Krafl a kolektiv: Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné
kapitoly, 15 s., s. 33–48, Brno, Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň
B
2012
Zahrádka, Jiří
„Divadlo nesmí býti lidu komedií.“ Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně /
„Theatre must not be comedy for the people.“ Leoš Janáček and the National Theatre in Brno
MK00094862
978-80-7028-385-1;145 s., Brno, Moravské zemské muzeum
Výsledky bez návazností na IP DKRVO 2012
Jrec
2012
Antonín, Vladimír – De Kesel, A.
Crinipellis beninensis (Basidiomycota, Agaricales, Marasmiaceae), a new species from Benin
(tropical Africa).
MZM
1211-0981; Czech Mycology, 64, č. 2, s. 175–180, 6 s.
Jimp
2012
Antonín, Vladimír – Finy, P. – Tomšovský, M.
Taxonomy of the Gymnopus inusitatus group and the new G. inusitatus var. cystidiatus from
Hungary.
MZM
0093-4666; Mycotaxon, 119, s. 291–299, 9 s.
Jrec
2012
Antonín, Vladimír – Kramoliš, J. – Tomšovský, M.
Two collections of albinotic forms of Tubaria (Basidiomycota, Agaricales, Inocybaceae).
MZM
1211-0981; Czech Mycology, 64, č. 2, s. 197–208, 12 s.
Jimp
2012
Mešić, A. – Tkalčec, Z. – Antonín, Vladimír
48

Studies on Croatian Basidiomycota 2: Marasmiellus milicae sp. nov.
MZM
WOS:000302997300025
0093-4666; Mycotaxon, 119, s. 233–239, 7 s.
Jimp
2012
Redhead, S. A. – Antonín, Vladimír – Tomšovský, M. – Volk, T. J. – Munda, A. – Piltaver, A.
Proposal to conserve the name Agaricus tabescens against A. socialis (Basidiomycota).
MZM
WOS: 000305357100021
0040-0262; Taxon, 61, č. 1, s. 252–253, 2 s.
Jimp
2012
Antonín, Vladimír
Chaetocalathus and Crinipellis (Basidiomycota, Marasmiaceae) in tropical Africa: taxonomic
and nomenclatural novelties.
MZM
WOS: 000314618800001
0181-1584; Cryptogamie, Mycologie, 33, č. 4, s. 395–410, 16 s.
Jimp
2012
Deng, Chunying – Li, Ting – Li, Taihui – Antonín, Vladimír
New species and new records in Marasmius sect. Sicci from China
MZM
WOS: 000314618800005
0181-1584; Cryptogamie, Mycologie, 33, č. 4, s. 439–451, 13 s.
Jrec
2012
Beránková, Helena
Dokument a (nebo?) umění – fotografie Erwina Rauppa z Moravy.
MZM
0449-0436; Jižní Morava. Vlastivědný časopis; 48, sv. 51, s. 367–372, 6 s.
Jneimp
2012
Beránková, Helena
Die Fotobestände zur deutschen Minderheit in den Sammlungen des Ethnographischen
Instituts des Mährischen Landesmuseums Brno / Brünn.
MZM
0075-2738; Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 53, s. 113–121, 19 s.
D
2012
Beránková, Helena
Fotografická sbírka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
MZM
978-80-214-4575-8; Sborník z workshopu komunity PhotoChemPoint Filmové technologie a
podmínky vystavování fotografií, s. 19–23, 5 s.
Jneimp
2012
Blecha,

Jaroslav
49

La collection privée de Milan Knížák (Une exposition permanente: „Le Musée des
marionnettes“).
MZM
0993-0701; PUCK: La marionnette et les autres arts 2012, č. 19, s. 125–130, 6 s.
B
2012
Bárta, Milan – Břečka, Jan – Kalous, Jan
Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení
MZM
978-80-87211-73-1; 336 s., Praha, Ústav pro studium totalitních režimů
C
2012
Čižmářová, Jana
Ein gusstechnisches Meisterwerk. Die Röhrenkanne von Brünn-Malmeritz.
MZM
978-3-7995-0752-3; Die Welt der Kelten. Zentren der Macht – Kostbarkeiten der Kunst, 1 s.,
s. 249, Stuttgart, Landesmuseum Württemberg
C
2012
Čižmářová, Jana
Bernstein.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 3 s., s. 164–166, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Bernsteinweg.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 3 s., s. 166, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Brno-Chrlice.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 2 s., s. 254–255, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Brno-Horní Heršpice.
MZM
50

978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 1 s., s. 256, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Brno-Maloměřice.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 3 s., s. 256–258, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Holubice.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 2 s., s. 778–779, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Křenovice.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 2 s., s. 968–969, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Ponětovice.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 1, s. 1516, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
C
2012
Čižmářová, Jana
Pustiměřské Prusy.
MZM
978-3-7001-6765-5; Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der prähistorischen
Kommission. Hrsg. S. Sievers, O. H. Urban, P. C. Ramsl. Band 73, 2 s., s. 1548–1549, Wien,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Jneimp
2012
Dvořáková, Hana
51

Die Minderheiten in Mähren im Fokus von František Pospíšil.
MZM
0075-2738; Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 53, 10 s., s. 123–132
C
2012
Fišer, Zdeněk
Rudolf Vincenc Dvořák.
MZM
978-80-7277-504-0; Biografický slovník českých zemí. Sv. 15, 2 s., s. 491–492, Praha,
Historický ústava Akademie věd České republiky
C
2012
Galuška, Luděk
Hrob 1/2003 z Modré u Velehradu. Pohřeb „pohanského“ velmože z éry raného křesťanství na
Moravě?
MZM
978-80-86023-76-2; Kolektiv autorů: Mezi raným a vrcholným středověkem, 20 s., s. 91–110,
Brno, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.
Jimp
2012
Galuška, Luděk – Macháček, J. – Pieta, K. – Sedláčková, H.
The Glass of Great Moravia: Vessel and Window Glass, and Small Objects
MZM
0075-4250, Library of Congres Control Number 59-12390, Journal of Glass Studies, 54, s. 61–
92, 32 s.
D
2012
Gregorová, Růžena
Basking shark Cetorhinus parvus (Leriche, 1910), (Cetorhinidae, Selachii) from the Dynów
marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation of the Moravian part of the outer
Carpathian flysh zone at the Czech Republic - preliminary report.
MZM
978-80-210-5978-8; In: Hladilová, Š., Doláková, N., Dostál, O. (Eds.). 13. česko-slovenskopolský paleontologický seminář, sborník příspěvků. 2 s., s. 28–29, Brno, Masarykova
univerzita
D
2012
Gregorová, Růžena – Soták, J. – Krempaská, Z.
Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
MZM
978-80-85173-07-9; Spiš 6. Vlastivedný zborník, 3 s., s. 121–123, Spišská Nová Ves
Jrec
2012
Losertová, L. – Houzar, Stanislav – Buřival, Z. – Losos, Z.
Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum.
MZM
52

1211-8796; Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy
geologické.), 97, č. 2, s. 77–84, 8 s.
Jrec
2012
Potočková, T. – Dolníček, Z. – Houzar, Stanislav
Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
MZM
1212-6209; Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, č. 1–2, s. 162–165, 4 s.
Jrec
2012
Janáčková, Libuše
Leoš Janáček: Říkadla – inspirace Lidovými novinami.
MZM
0862-8505; Opus musicum, 44, č. 5, s. 15–21, 7 s.
Jrec
2012
Janáčková, Libuše
Leoš Janáček: Nursery Rhymes – Inspiration from the Lidové noviny Newspaper.
MZM
0323-0570; Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae
sociales.), 97, č. 2, s. 297–306, 10 s.
Jimp
2012
Tropek, R. – Kadlec, T. – Hejda, M. – Kocarek, P. – Skuhrovec, J. – Malenovský, Igor –
Vodka, Š. – Spitzer, L. – Baňař, Petr – Konvička, M.
Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case
study of black coal spoil dumps.
MZM
WOS: 000304234400003
0925-8574; Ecological Engineering, 43, č. neudáno, s. 13–18, 6 s.
C
2012
Jongepierová, I. – Malenovský, Igor
Grasslands. Introduction
MZM
978-80-87457-32-0; Ecological restoration in the Czech Republic (Eds. Jongepierová, I. –
Pešout, P. – Jongepier, J. W. & Prach, K.), 4 s., s. 35–38, Praha, Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky
B
2012
Malý, František
Robert Führer: Vánoční preludia pro varhany. Weihnachts Präludien für Orgel. Kritická edice.
MZM
979-0-706522-15-9; 55 s., Brno, Editio Salve Regina

Jrec
53

2012
Nerudová, Zdeňka – Neruda, Petr – Lisá, L. – Roblíčková, Martina
Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska.
MZM
0323-1267; Archeologické rozhledy, 64, č. 4, s. 591–627, 37 s.
Jrec
2012
Nerudová, Zdeňka
Paleolitické osídlení okresu Šumperk.
MZM
0323-0570; Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae
sociales.), 97, č. 2, s. 199–207, 9 s.
Jrec
2012
Oliva, Martin
K otázkám radiolaritových industrií moravské strany Bílých Karpat.
MZM
0323-1267; Archeologické rozhledy, 64, č. 1, s. 3–25; 23 s.
Jrec
2012
Pechová, Jarmila
Všední a sváteční strava v německých obcích vyškovského jazykového ostrůvku.
MZM
0862-1209; Folia ethnographica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.), 46, č. 1, s. 41–59,
19 s.
Jimp
2012
Selvi, F. – Sutorý, Karel
A synopsis of the genus Cynoglossum (Boraginaceae-Cynoglosseae) in Italy.
MZM
1126-3504; Plant Biosystems, 146, s. 461–479, 19 s.
Jrec
2012
Večerková, Eva
Lidové obyčeje německého etnika na Znojemsku.
MZM
0449-0436; Jižní Morava, 48, sv. 51, s. 168–196; 28 s.
J
2012
Veselá, Irena
Maurus Joseph Haberhauer a Pavel Josef Marek. Řádoví skladatelé druhé poloviny 18. století.
MZM
1804-6983; Cornova: Revue české společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, 2, č. 1, s. 81–96, 16 s.
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Příloha č. 2
Přehled uplatněných výstupů výzkumné organizace Moravské zemské muzeum
(MK000094862) za období od 1. ledna 2012 až 31. prosince 2012.
Struktura hesel:
Druh výsledku – kód
pro druh B: ISBN, počet stran výsl. (poslední číslov. str. knihy), místo vydání, název
nakladatele
pro druh C: ISBN, název knihy, počet str. výsl., str. od-do, místo vydání, název nakladatele
pro druh D: ISBN (ISSN), název sborníku, počet str. výsl., str. od-do, místo vydání, název
nakladatele
pro druh J: ISSN, název periodika, svazek, číslo, str. od-do, počet str. článku
Rok uplatnění výsl.
Tvůrci výsl.
Název výsl.
Návaznost výsl. na výzk. aktivitu
Přehled publikací (práce jsou řazeny abecedně podle příjmení domácích tvůrců výstupu)
Výsledky s návazností na IZ MZM 2005–2011 a DKRVO 2010–2011
Jrec
2012
Kment, P. – Baňař, Petr
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and
Biosphere Reserve (Czech Republic).
MK00009486201
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 96, č. 2, s. 323–628, 306 s.
Jrec
2012
Belcredi, Ludvík
Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece.
MK00009486202
1210-5538; Zprávy památkové péče, 72, č. 3, s. 201–204, 4 s.
C
2012
Belcredi, Ludvík
Penězokazecká dílna na hradě Skály.
MK00009486202
978-80-86023-76-2; Kolektiv autorů: Mezi raným a vrcholným středověkem, 16 s., s. 583–
598, Brno, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.
C
2011
Břečka, Jan
Nacistická tovární výroba v jeskyni Kůlna v letech 1944–1945.
MK000094862
978-80-87309-11-7; Karel Valoch (Ed.) a kolektiv: Kůlna. Historie a význam jeskyně, 4 s., s.
25–28, Průhonice, Správa jeskyní České republiky
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Jimp
2012
Škoda R. – Cempírek, Jan – Filip, J. – Novák, M. – Veselovský, F. – Čtvrtlík, R.
Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Åskagen, Sweden.
MK00009486201
0003-004X; American Mineralogist, 97, s. 983–988, 6 s.
Jrec
2011
Čižmářová, Jana – Čižmář, M. – Kejzlar, M.
Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2010 – Metal Detector
Prospecting af Archaeological Sites in Moravia during 2010
MK00009486202
1211-7250; Přehled výzkumů, 52, č. 2, s. 86–95, 10 s.
C
2012
Čižmářová, Jana
Filigránový šperk doby laténské na Moravě.
MK00009486202
978-80-89315-42-0; Kolektiv autorů: Archeológia na prahu histórie, 34 s., s. 201–234, Nitra,
Archeologický ústav Slovenskej akedémie vied.
C
2010
Dvořáková, Hana – Mihola, J.
„Panno maria, pomoz, stůj při mně…“ Na okraj problematiky votivních darů.
MK00009486202
978-80-7028-359-2; Jiří Mihola (Ed.) a kolektiv: Na cestě do nebezkého Jeruzaléma.
Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu, 10 s., s. 205–214, Brno, Moravské
zemské muzeum
Jrec
2011
Fišer, Zdeněk
Sochař Josef Šejnost a nerealizovaná medaile Jozefa Škultétyho.
MK00009486202
0029-6074; Numismatické listy 66, č. 4, s. 171–178, 8 s.
Jneimp
2011
Kalinová, Alena
Die ältesten Belege der Volksfayencen aus Mähren.
MK00009486202
1011-0062; Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 27, 6 s., s. 242–247
D
2012
Kalinová, Alena
Lidová keramika s motivem révy vinné.
MK00009486202
56

978-80-904538-2-1; Vinařovo slovo zní… Víno a vinařství v českých zemích po roce 1800.
Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 5. a 6. května 2010, 11 s., s. 15–25, Mělník,
Regionální muzeum Mělník
D
2012
Kalinová, Alena
Sbírka novokřtěnské (habánské) keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně.
MK000094862
978-80-8060-290-1; Habáni a habánská keramika. Zborník z medzinárodného odborného
seminára, konaného 3. septembra 2011 v Modre, 11 s., s. 57–67, Modra, Slovenské národné
múzeum, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Jrec
2012
Konvička, O. – Malenovský, Igor – Kment, P. – Žmolík, M.
The Natural History of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve
(Czech Republic)
MK00009486201
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 96, č. 2, s. 7–35; 29 s.
Jrec
2012
Malenovský, Igor – Lauterer, P.
Jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and
Biosphere Reserve (Czech Republic)
MK00009486201
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 96, č. 2, s. 105–154; 50 s.
Jrec
2012
Malenovský, Igor – Lauterer, P.
Leafhoppers and planthoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Bílé Karpaty Protected
Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic)
MK00009486201
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 96, č. 2, s. 155–322; 168 s.
Jrec
2012
Malenovský, Igor – Kment, P. – Konvička, O.
Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere
Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge
MK00009486201
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 96, č. 2, s. 897–933; 37 s.
Jrec
2012
Měchurová, Zdeňka
Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad
renesančního užitého umění.
MK00009486202
57

0231-5823; Archaeologia historica, 37, č. 2, s. 747–766, 20 s.
C
2012
Měchurová, Zdeňka
Pri strážnickej bráně, stojá koně vrané…. Středověký keramický koníček na Slovácku a ve
Slezsku.
MK00009486202
978-80-86023-76-2; Kolektiv autorů: Mezi raným a vrcholným středověkem, 18 s., s. 333 –
350, Brno, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.
C
2012
Měchurová, Zdeňka¨
Zbraně od Loděnic.
MK00009486202
978-80-904316-2-1; Cesta ke zlaté bule sicilské, 2 s., s. 50–51, Ostrava, Ostravské muzeum
C
2012
Měchurová, Zdeňka¨
Románské meče z Blížkovic a Vrchoslavic.
MK00009486202
978-80-904316-2-1; Cesta ke zlaté bule sicilské, 1 s., s. 52, Ostrava, Ostravské muzeum
Jrec
2012
Měchurová, Zdeňka
Zajímavé archeologické nálezy na Biskupském dvoře v Brně.
MK00009486202
0323-0570; Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae
sociales), 97, č. 2, s. 285–296, 12 s.
C
2011
Mitáček, Jiří
Die böhmische Provinz des Johanniterordens und die Luxemburger 1310–1437.
MK000094862
978-80-86488-84-4; L. Jan, K. Borchardt u. a.: Die Geistlichen Ritterorden im Mitteleuropa.
Mittelalter, 15 s., s. 99–113, Brno, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny,
země, kultura
O
2012
Mitáček, Jiří
Rod zkřížených sekerek – k počátkům rozrodu vladyků z Pucova, Kralic, Říčan a Otradic.
MK000094862
978-80-86931-38-8; Vyškovský sborník 8/2011, 38 s., s. 7–44, Slavkov u Brna, Moravský
zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Vyškov
C
2011
58

Neruda, Petr
Neandertálci z jeskyně Kůlny a lovná zvěř.
MK00009486202
978-80-87309-11-7; Karel Valoch (Ed.) a kolektiv: Kůlna. Historie a význam jeskyně, 14 s., s.
119–132, Průhonice, Správa jeskyní České republiky
Jrec
2012
Nerudová, Zdeňka
Analysis of bifacial artefacts from the Palaeolithic site of Trboušany IIb (South Moravia,
Czech Republic).
MK000094862
0323-1119; Anthropologie, 49, č. 1, s. 59–78, 20 s.
J
2011
Ondrová, V. – Novotný, Ivan – Hájek, M. – Fuksová, J. – Fajmon, K. – Hettenbergerová, E.
Mechorosty a cévnaté rostliny mokřadní lokality Kolo na předních loukách v Bílých
Karpatech.
MK000094862
1804-2732; Acta Carpathica Occidentalis, 2, s. 11–22, 12 s.
Jneimp
2011
Oliva, Martin
Questions du Szélétien supérieur en Moravie.
MK00009486202
1586-7811; Praehistoria, 9–10 (2008–2009), s. 61–70, 20 s.
Jrec
2012
Oliva, Martin
Středopaleolitická industrie z litické exploatační oblasti u Jevišovic (okr. Znojmo).
MK00009486202
0323-0570; Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae
sociales.), 97, č. 1, s. 3–13; 11 s.
Jimp
2012
Wesełucha-Birczyńska, A. – Trąbska, J. – Oliva, Martin
Composition of a floor from an Upper Paleolithic skeletal grave – A case from Dolni
Vestonice (Moravia, Czechia, Central Europe).
MK00009486202
0924-2031; Vibrational spectroscopy (Elsevier), 60, č. May, s. 129–132, 4 s.
D
2012
Sekerák, Jiří
Centres and Peripheries in Europe: The Case of Gregor Mendel’s Discovery
MK00009486202
978-84-9965-108-8; The Circulation of Science and Technology: Proceedings of the 4th
International Conference of the European Society for the History of Science, Barcelona, 18-20
59

November 2010, 5 s., s. 181–185, Barcelona 2012, Societat Catalana d‘Història de la Ciència i
de la Tècnica (SCHCT-IEC)
Jrec
2012
Sutorý, Karel – Zielinski, J.
František Švestka and „his“ roses.
MK00009486201
1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 97, č. 2, s. 101–116, 16 s.
Jneimp
2012
Sutorý, Karel
Typification of Joseph Freyn´s names in the genera Celsia and Verbascum (Scrophulariaceae).
MK00009486201
0511-9618; Willdenowia, 42, s. 29–35, 7 s.
B
2012
Jarošová, I. – Fojtová, M. – Tvrdý, Zdeněk (Eds.) a kolektiv
Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách.
MK00009486201
978-80-7028-394-3; 153 s., Brno, Moravské zemské muzeum
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ÚSEK PRO VNĚJŠÍ ZÁLEŽITOSTI
Součástí úseku pro vnější záležitosti byla v roce 2012 následující oddělení:
Oddělení komunikace a marketingu;
Ediční oddělení;
Výstavní oddělení.
K 1. 6. 2012 přešlo oddělení knihovnických a dokumentačních služeb z gesce úseku pro vnější
komunikaci do odborného úseku.
K 1. 6. 2012 byli převedení do Oddělení komunikace a marketingu kustodi a pokladní
v objektech Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen.
ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A MARKETINGU
Oddělení komunikace a marketingu plní následující činnosti:
Public Relations;
Sponzoring;
Marketing;
Fundraising;
Správa webových stránek, Facebooku;
Granty a dotační tituly;
Komerční i nekomerční pronájmy prostor MZM;
Grafické práce;
Organizace kustodů ve výstavách, řízení pokladen v objektech Dietrichsteinský
palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen.
Činnost oddělení v roce 2012:
Tvorba multimediálního průvodce – jako první paměťová instituce užilo MZM
multimediálního průvodce v takové šíři (viz odkazy níže):
•
Messel on Tour;
•
Zlato symbol moci a bohatství;
•
Příprava multimediálního průvodce pro výstavu Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.

Webové stránky MZM – správa, aktualizace, plnění:
•
Spuštění německé mutace webových stránek (březen 2012);
•
Spuštění e-shopu publikací, odborných časopisů z produkce Moravského zemského
muzea (říjen 2012).
Fundraising:
budování pověsti muzea jako přátelské a otevřené instituce, vytváření pocitu
důvěry v efektivitu a účelnost činnosti instituce;
motivace k dárcovství (vytváření osobního přístupu k dárcům, motivace,
protihodnoty, spojení se slovutnou paměťovou institucí);
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-

-

specifický přístup k dárcům při jednotlivých akcích (jejich potřeby,
zainteresovanost, společná oblast zájmu, informovanost);
vytvoření sítě spolupracovníků a dobrovolníků (identifikace s muzeem a jeho
činností, zainteresování na rozvoji);
formulace a přesná charakteristika poslání muzea (takřka dvěstěletá instituce,
spojení s historií, donátorství, vědecká, sbírkotvorná, edukační činnost, důležitý
prvek v celospolečenském životě…);
snaha o prezentaci muzea na neočekávaných místech a souvislostech
a v prostředích, která umožní oslovit širší skupiny obyvatel (podzemí pod Zelným
trhem, cestující dálkovou a oblastní dopravou, obchodní galerie, ale např. i výstava
o Chartě 77 na Ústavním soudě ČR, nebo v prostorách Zemského soudu ve Vídni).

Působení muzea na veřejnost:
dohled nad užíváním značky, ucelené vnímání veřejností;
vytváření grafických návrhů pro tiskoviny MZM, grafické návrhy knih vydávaných
v MZM, poutače, plakáty a reklamu muzea celkově;
spolupráce s organizacemi podnikajícími v cestovním 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, kategorie 55+) cílenými nabídkami;
pokračování spolupráce s Masarykovou univerzitou při přípravě Univerzity třetího
věku v prostorách muzea – uskutečněno dvousemestrové studium s přednášejícími
- odbornými pracovníky MZM;
propagace muzea:
- pravidelné tiskové konference k jednotlivým akcím muzea;
- pravidelné tiskové zprávy k akcím a činnosti MZM;
- prezentace muzea v celostátních tiskovinách, televizních stanicích, rádiích;
- prezentace muzea v odborných časopisech, časopisech věnujících se cestování,
historii, paměťovým insitucím;
soutěže v médiích (Deník Rovnost, Český rozhlas Brno, Česká televize, stanice
Rádio Krokodýl);
spolupráce s významnými přepravci Student Agency (informování v časopise
„Žlutý“, spoty v autobusech, polepy autobusů) a se společnosti KORDIS
(integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje);
spolupráce s agenturou SNIP – informace v tramvajích a na tramvajových
zastávkách;
spoty o akcích MZM v městském kině ART a v místech prodeje jízdenek Student
Agency;
informace v informačních časopisech KAM, Metropolis, Metropolitan, kabelová
televize BTV.
Důležitá čísla:
•
Komunikace prostřednictvím Facebooku MZM (661 to se mi líbí, nejoblíbenější
věková skupina 25-34);
•
Komunikace prostřednictvím Direct mailingu (1025 e-mailových adres), pravidelné
informování o konaných akcích;
•
Cílený Direct mailing do škol – adresy jednotlivých učitelů získané při návštěvách
školních skupin (1250 adres v seznamu);
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•

Počet návštěv webových stránek Moravského zemského muzea v roce 2012:
188 611;
Prodej suvenýrů – zvýšení obratu oproti roku 2011 o 10 % (na 365 762,48 Kč
v roce 2012);
Pronájmy – zvýšení oproti roku 2011 o 48 % (na 219 660,- Kč v roce 2012).

•

Návštěvnost:

•
•

Objekt

Návštěvnost

BMN

Dietrichsteinský palác

16049

2925

Biskupský dvůr

7767

537

Palác šlechtičen

16250

1649

Pavilon Anthropos

35480

4721

Památník Leoše Janáčka

1937

207

Památník Bible Kralické

4660

Zámek Budišov

4753

Starý zámek v Jevišovicích

3013

Houbařská poradna

853

Dětské muzeum (akce)

402

Přednášky

1440

Doprovodné akce

2354

celkem

94958

Divadla

6245

10039*

6245

Celkem

111 242

Celkem s *

151 398

* lze předpokládat, že návštěvníci BMN navštívili ještě 4 další brněnské objekty MZM

Personální složení Oddělení komunikace a marketingu:
Mgr. Eva Pánková
náměstek pro vnější záležitosti, vedoucí oddělení, PR muzea,
produkce 1,0 úvazku
Romana Jalůvková
webové stránky organizace, produkce, granty 1,0 úvazku
Mgr. Jitka Zaoralová
marketing, produkce, upomínkové předměty 1,0 úvazku
Dana Schnirchová
exkurze, přednášky, pronájmy prostor 1,0 úvazku
Mgr. Radek Skoták
měsíčníky, vnější propagace muzea, produkce 1,0 úvazku
PhDr. Šárka Fidrichová
grafik, 1,0 úvazku
Programové akce 2012 – odd. komunikace a marketingu:
Výstava Beatlemanie
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•

ve dnech 20. – 22. února 2012 se uskutečnilo vyhodnocení soutěže „Jste dobrá
třída? Dokažte to v Beatlemánii!“ a slavnostní předání ocenění.

Výstava V utrpení a boji
•
Děkujeme, Sire Wintone. Prostřednictvím Moravského zemského muzea mohli
návštěvníci poslat Siru Wintonovi vzkaz nebo poděkování za jeho velký čin
(vzkazy se staly součástí publikace V utrpení a boji);
•
Přednáška 2x zachráněné dítě (30. 5., 31. 5. 2012) 150 návštěvníků;
•
Koncert klezmer ensemble Létající rabín (10. 7. 2012) 309 návštěvníků.
Zlato symbol moci a bohatství
•
Přednáška Kde najdeme na Moravě zlato (14. 11. 2012);
•
Přednáška Zlato a jeho role v peněžní historii (22. 11. 2012);
•
Přednáška Zlato a Velká Morava (27. 11. 2012).
Doprovodné akce:
•
2. vánoční historický bazar (1. 12. 2012) 600 návštěvníků;
•
Army Day v Moravském zemském muzeu (8. 9. 2012) 976 návštěvníků;
•
Divadelní léto v Biskupském dvoře (23. 6. - 8. 7. 2012) 6 245 návštěvníků
Baron Trenck (premiéra a uvedení představení 23. – 28. 6., 6. – 8. 7. 2012)
KOLOČAVA (30. 6. 2012)
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (2. – 4. 7. 2012);
•
Den otců v Moravském zemském muzeum (16. 6. 2012) 84 návštěvníků;
•
Brněnská muzejní noc 2012 (19. 5. 2012) 10 039 návštěvníků;
•
Brněnský drak v Dietrichsteinském paláci (duben 2012);
•
Týden výtvarné kultury 2012 (12. - 18. 3. 2012) 50 návštěvníků.
Univerzita třetího věku:
Prohlídka zoologické expozice - Fauna Moravy s výkladem - RNDr. Miroslav Šebela, RNDr.
Milada Janoušková (5. 1. 2012);
Mgr. Petr Kostrhun - Otec moravské archeologie, Jindřich Wankel, fenomén světových
antropologických výstav v druhé polovině 19. století (19. 1. 2012);
Mgr. Dagmar Grossmannová - Mincovnictví na Moravě - mincovní a měnový vývoj (2. 2.
2012);
PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. - Janáček a Brno (16. 2. 2012);
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. - České divadlo v letech 1918-1945 (1. 3. 2012);
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. - Romantismus a české divadlo (15. 3. 2012);
Mgr. Jaroslav Blecha - Matěj Kopecký - symbol českého loutkaření (29. 3: 2012);
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. - Gregor Mendel a počátky genetiky (12. 4. 2012)
PhDr. Jarmila Pechová - Doklady historických řemesel ve světle muzejních sbírek (26. 4.
2012);
PhDr. Eva Večerková, CSc. - Kraslice na Moravě, vzory, vývoj (10. 5. 2012);
Mineralogická exkurze – Květnice, Mgr. Vladimír Hrazdil, Mgr. Eva Kocourková / RNDr.
Stanislav Houzar (2. 5., 10. 5. 2012);
Jedlé a jim podobné jedovaté houby - RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (4. 10. 2012);
Velká Morava - doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (17. 10. 2012);
Sv. Konstantin / Cyril a Metoděj - Život, doba, dílo. 1150 od příchodu byzantských věrozvěstů
- doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (1. 11. 2012);
Přednáška a komentovaná prohlídka stálé expozice Fauna Moravy - Ing. Jiří Chalupa (15. 11.
2012);
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Národopisná fotografie na Moravě na počátku 20. století - PhDr. Helena Beránková (6. 12.
2012);
České divadlo v letech 1918 - 1945 - Mgr. Andrea Jochmanová , Ph.D. (20. 12. 2012).
Akce odborných oddělení:
Dětské muzeum
•
Derniéra výstavy a poslední výtvarná dílna (25. 2. 2012) výstava Skleněná krása;
•
Moje hrady spatřené - výtvarná dílna (28. 1. 2012) výstava Karel Hynek Mácha;
•
Výukový interaktivní program pro školy (od 1. 4. do 28. 6. 2012) výstava V utrpení
a boji;
•
Hravé odpoledne s loutkami (28. 4. 2012) výstava Půvaby loutek a soch;
•
Látková panenka (26. 5. 2012) výstava Půvaby loutek a soch;
•
Výukový interaktivní program pro školy k výstavě (1. 5. - 7. 10. 2012) výstava
Půvaby loutek a soch;
•
Veselé korálky (27. 10. 2012) výstava 20 let s DM;
•
Lapače zlých snů (10. 11. 2012) výstava 20 let s DM;
•
Prstoví maňásci (24. 11. 2012) výstava 20 let s DM;
•
Výukový interaktivní program k výstavě pro školy k výstavě (22. 10. 21. 12. 2012) výstava 20 let s DM.
Etnografický ústav
•
Derniérový koncert (19. 1. 2012) výstava Erwin Raup;
•
Vyhnání Gerty Schnirch. Beseda s autorkou knihy Kateřinou Tučkovou. Za román
Vyhnání Gerty Schnirch získala Kateřina Tučková cenu Magnesia Litera 2010 –
Knižní klub Cena čtenářů a byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého,
Magnesii Literu za prózu a Cenu Jiřího Ortena. (11. 10. 2012) Výstava Herr Gott!;
•
„Měli jsme překrásné dětství“. Vzpomínky německých spoluobčanů na dětství
v meziválečném Brně. Jana Nosková, Etnologický ústav Akademie věd České
republiky v.v.i. (26. 11. 2012) Výstava Herr Gott!;
•
Vánoční zpívání. Německý pěvecký sbor. (6. 12. 2012) Výstava Herr Gott!.
Geologicko-paleontologické oddělení
• Lektorský výklad ve výstavě (leden – duben 2012) Výstava Messel on Tour;
• Výukový program Vývoj koně (únor – duben 2012) Výstava Messel on Tour;

•
•
•
•

Najdi si mne. Díky spolupráci se ZOO Brno je možné srovnat vystavené
exponáty s jejich živými následovníky. Výstava Messel on Tour;
Výtvarná soutěž Výstava Messel on Tour;
Sobotní programy ve spolupráci s Dětským muzeem: Mravenečník a jeho
kamarádi (3. 3. 2012), Vývoj koně (31. 3. 2012) Výstava Messel on Tour;
Přednáškový cyklus Tajemný život netopýrů (8. 3., 20. 3., 29. 3. 2012) Výstava
Messel on Tour.

Botanické oddělení
• Přednáška Lišejníky našich hor (6. 3. 2012) Výstava Svědkové z úsvitu času;
• Přednáška „Mechy“ a trávníky (15. 5. 2012) Výstava Svědkové z úsvitu času;
• 6. Bryologický víkend (27. - 29. 4. 2012) Výstava Svědkové z úsvitu času;
•
Cyklus přednášek
Cesty za houbami v roce 2011 (10. 1. 2012)
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Pěstování hub v různých zemích světa (14. 2. 2012)
Podzemné huby Slovenska (28. 2. 2012)
Zajímavé nálezy hub z okolí Rychnova nad Kněžnou (13. 3. 2012)
Houby Austrálie (II) a Nového Jižního Walesu (27. 3. 2012)
Houby Valašska (10. 4. 2012).
Oddělení dějin literatury
• Karel Hynek Mácha a populární německojazyčná literatura – přednáška
(31. 5. 2012) Výstava Karel Hynek Mácha;
• Literární a výtvarná soutěž (1. 12. 2011 – 30. 4. 2012) Výstava Karel Hynek
Mácha;
• Hledání tváře K. H. Máchy - přednáška (29. 2. 2012) Výstava Karel Hynek Mácha.
Historické oddělení
• Přednáška Poslední nástupiště (4. 4. 2012) výstava V utrpení a boji;
• Přednáška Hanin kufřík (11. 4. 2012) výstava V utrpení a boji;
• Přednáška F jako fragment (18. 4. 2012) výstava V utrpení a boji;
• Přednáška Začalo to předvoláním... (25. 4. 2012) výstava V utrpení a boji;
• Přednáška Brněnské vily rodiny Stiassni (4. 9. 2012) výstava V utrpení a boji;
• Přednáška Georg Placzek - jaderný fyzik z Brna (11. 9. 2012) výstava V utrpení
a boji;
• Přednáška Židovští šlichim v britských službách v boji proti nacistům a fašistům
v letech 1943-1945(18. 9. 2012) výstava V utrpení a boji;
• Přednáška Brněnští židovští architekti 1919-1939 (24. 9. 2012) výstava V utrpení
a boji ;
• Přednáška Brno antisemitské: projevy protižidovské nenávisti v Brně a jeho
okolí (25. 9. 2012) výstava V utrpení a boji.
Pavilon Antropos
•
Cyklus cestopisných přednášek
Kanada (25. 1. 2012)
Irsko (1. 2. 2012)
Finsko, Lofoty a Laponsko (8. 2. 2012)
Svět s průvodci CK Periskope (15. 2. 2012)
Norsko (22. 2. 2012)
Grónsko (29. 2. 2012)
Skotsko (7. 3. 2012)
Pobaltí a Helsinky (14. 3. 2012)
Island autem (21. 3. 2012)
Nový Zéland (28. 3. 2012);
•
25. 4. 2012 – Člověk v síti kultury aneb spoutaný Prométheus – přednáška.
Další doprovodné akce:
•
Křest knihy Brno/Brünn 1939-1945, 2. díl (18. 12. 2012);
•
Nové trendy skleněných a papírových vánočních ozdob (30. 11. 2012 – 5. 1. 2013);
•
Křest knihy HORE VELKÚ… (30. 11. 2012);
•
Janáček Brno 2012 / Mezinárodní festival (16. – 25. 11. 2012);
•
Křest knihy v Utrpení a boji (22. 10. 2012);
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•
•
•
•

Křest knihy Na procházce s mamutem (12. 10. 2012);
Den seniorů v Moravském zemském muzeu (2. 10. 2012);
Mendelovi k narozeninám (20. 7. - 22. 7. 2012);
Slavnostní uvedení knihy Návrat byl nežádoucí (24. 5. 2012).

EDIČNÍ ODDĚLENÍ
Posláním edičního oddělení (EO) je významným způsobem prezentovat a podporovat
odbornou činnost muzea na veřejnosti prostřednictvím edičních výstupů, ať už se jedná
o periodika či monografie, katalogy a další muzejní tisky.
Pracovní náplň EO Moravského zemského muzea vycházela ze schváleného edičního plánu,
který byl redakční radě přednesen 15. března 2012.
V návaznosti na ediční plán byly v roce 2012 vydány odborné časopisy, katalogy, doprovodné
tisky a pozvánky k výstavám, plnobarevné propagační skládačky, publikace, měsíční
informační programy MZM a jiné drobné tisky pro potřeby MZM (merkantilní materiály).
Grafické zpracování a vzhled tiskovin zejména časopisů, obsáhlých publikací a monografií,
interiéry katalogů k výstavám jsou dílem redaktorů EO. Ostatní grafika vycházela z manuálu
jednotného vizuálního stylu a byla zajišťována grafičkou z oddělení komunikace a marketingu.
Snahou pracovníků edičního oddělení bylo co nejkvalitnější zpracování zakázek a pre–press
příprava.
Tisk téměř všech materiálů byl realizován na strojích ve vlastní tiskárně MZM – Romayor 314
(černobílá produkce menších formátů) a dvoubarevný stroj Dominant 526 P (barevné
a černobílé tisky větších rozměrů). Externě byly realizovány pouze zvláště náročné barevné
tisky, které formátově nebyly vhodné pro stroje MZM nebo vzhledem k dalšímu knihařskému
zpracování (pevná šitá vazba V8, měkká šitá vazba V4).
Ediční oddělení mělo také rozšířilo svou činnost v oblasti knihařského zpracování, a to díky
využití nových zařízení, především stroje GBM 950 Z5, který je určen pro lepenou vazbu
(V2), komorového balicího stroje SC 55 pro balení do teplem smrštitelné fólie a brožovacího
stroje Plockmatic BM 60, který je ideální pro malonákladovou výrobu brožur. Pro kontrolu
kvality tisku byl využíván přenosný denzitometr DensiEye 700. Tím jsme dosáhli výrazného
zkvalitnění práce při zhotovování jednotlivých tiskovin a zakázek.
Rok 2012 znamenal pro EO opět připravit, vytisknout a knihařsky zpracovat spoustu
náročných tiskovin, a to jak v malých, tak i větších nákladech. Díky postupnému dovybavení
našeho provozu novými stroji došlo nejen k ulehčení od ruční práce, ale hlavně pomohlo
zefektivnit výrobu.
Ediční oddělení v roce 2012 opět využilo možnosti představit svou činnost a produkci široké
veřejnosti, a to účastí na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2012 v Praze ve dnech
17. – 20. Května 2012, kde již tradičně patříme ke stálým vystavovatelům. Také jsme se
účastnili 2. vánočního historického bazaru v Dietrichsteinském paláci, kde byla naše
prezentace spojena s prodejem knih, publikací a doprovodných tiskovin.
Distribuce muzejních publikací byla v průběhu roku zajišťována prostřednictvím vlastních
prodejen, zejména muzejní prodejny v Dietrichsteinském paláci, zásilkovým prodejem
a stálým zásobováním knihkupectví v Brně dle komisních smluv. Průběžně byla aktualizovaná
nabídka nakladatelské produkce na webových stránkách a e-shopu MZM. Také v roce 2012 se
podařilo realizovat několik prodejů publikací do zahraničí. EO získávalo průběžně tržby
jednak z prodeje publikací, dále přípravou a tiskem publikací pro externí zadavatele, drobnými
tiskařskými pracemi a další tržbu obdrželo z kolektivní správy od společnosti DILIA.
Přehled titulů realizovaných v roce 2012:
• Anthropologie 3/2010;
• Anthropologie 1/2011, 2/2011;
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•
•

Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 1/2012;
Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 2/2012;

•
•

Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 1/2012;
Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 2/2012;

•
•
•

Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 2/2011 (936 stran);
Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 1/2012;
Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 2/2012;

•
•

Folia Numismatica 1/2012;
Folia Numismatica 2/2012;

•
•

Folia Mendeliana 1/2012;
Folia Mendeliana 2/2012;

•
•

Folia Ethnographica 1/2012;
Folia Ethnographica 2/2012.

Ostatní realizované tituly:
• Královská města v životě země moravské (J. Mitáček);
• V utrpení a boji – katalog (kolektiv autorů);
• Leoš Janáček a ND Brno (J. Zahrádka);
• Sborník abstrakt – tisk ke konferenci… (P. Neruda);
• V. Sucharda, půvaby loutek a soch – tisk k výstavě (J. Blecha);
• Zlato symbol moci a bohatství – tisk k výstavě (kolektiv autorů);
• Milovníci knížek – tisk k výstavě (M. Huptych, Z. Drahoš);
• Druhotvary III (J. Zahrádka);
• D. Věstonice, Na Pískách, antrop. analýza (Jarošová, Tvrdý, Fojtová);
• Vrty v geologické praxi (D. Ďurica, M. Suk);
• Antonín S. M. – katalog k výstavě v AJ (P. Hoggard).
Rozpracované tisky před vydáním a přecházející do roku 2013:
• Od avarských bronzů k velkomoravskému zlatu (L. Galuška) – před tiskem;
• Tajemné moře v Karpatech (R. Gregorová) – před tiskem;
• Rodinná loutková divadélka (J. Blecha) – před tiskem;
• Osteometrická a funkční analýza… řada Anthropos (M. Nývltová-Fišáková) – před
tiskem.
Ostatní realizované tisky:
Měsíční programy, pozvánky, propagační skládačky, vizitky zaměstnanců MZM, vstupenky,
pohlednice… .
VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ
Výstavní oddělení v roce 2012 realizovalo všechny výstavní akce MZM podle schváleného
výstavního plánu pro daný rok, upravovaného a doplňovaného v průběhu roku.
Pracovníci výstavního oddělení se podíleli i na zajišťování celé řady souvisejících akcí
pořádaných jinými odděleními. Pracovali i na průběžné údržbě a opravě stávajících stálých
expozicí ve všech objektech MZM a poskytovali drobné odborné služby jiným oddělením.
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V roce 2012 započaly přípravy velkého výstavního projektu pro rok nadcházející – Cyril
a Metoděj. Pořídil se vhodný výstavní mobiliář pro důstojné vystavení vzácných sbírkových
předmětů a tím i odpovídající prezentaci muzea na akcích s tímto výročím spojených.
V tomto roce dobíhaly ještě tyto výstavní projekty z roku předchozího:
Betlemánie!, ukončení výstavy 20. 1. 2012;
Novinky z mineralogického depozitáře, ukončení výstavy 13. 2. 2012;
Ervin Raupp - Moravská helas, ukončení výstavy 22. 1. 2012;
K. H. Mácha, ukončení výstavy 31. 3. 2012;
Skleněná krása, ukončení výstavy 26. 2. 2012;
Austrálie, s přesahem do roku 2013.
Pro rok 2012 byly naplánovány a v tomto roce realizovány tyto výstavy:
1. Messel on tour (2. poschodí Paláce šlechtičen, 5. 1. – . 4. 2012);
2. Svědkové z úsvitu časů, poznejte svět lišejníků a mechorostů (Mramorové sály, 7. 2. –
2. 9. 2012);
3. Kamenná duha (1. poschodí Dietrichsteinského paláce, 13. 3. 2012 – 2013);
4. Pavel Rudolf: Grafické partitury (Památník L. Janáčka, 10. 3. – 30. 4. 2012);
5. V utrpení a boji (přízemí Paláce šlechtičen, 13. 3. – 25. 8. 2012);
6. Jamim mikedem, staré židovské pohlednice (1. poschodí Paláce šlechtičen, 30. 3. – 6. 5.
2012);
7. Erns Paul: "Musíme začít odpouštět" (foyer Dietrichsteinského paláce, 31. 3. – 1. 7.
2012);
8. Dora Müller - brněnská Němka (foyer Dietrichsteinského paláce, 31. 3. – 1. 7. 2012);
9. Šalom Izrael (Podzemí pod Zelným trhem, 3. 4. – 6. 5. 2012);
10. Život na brněnské ulici - studentská výstava fotografií (4. 5. – 20. 5. 2012);
11. Z říše loutek Vojty Suchardy (3. poschodí Dietrichsteinského paláce 16. 4. – 7. 10.
2012);
12. Janáčkovo náměstí - studie a koncepce III (Památník L. Janáčka, 10. 5. – 1. 6. 2012);
13. Karel Hynek Mácha, kníže české poezie - reinstalace výstavy (přízemí
Dietrichsteinského paláce, 15. 5. – 16. 9. 2012);
14. J. Kratochvíl - Záblesky v šeru (kaple Paláce šlechtičen, 25. 5. – 30. 8. 2012);
15. Dětské historické trojkolky (1. poschodí Paláce šlechtičen, 29. 5. – 10. 6. 2012);
16. Nové expozice - Starý zámek v Jevišovicích - úprava studijních depozitářů a nové
expozice archeologie Jevišovicka, kuchyňského nábytku, restaurovaného nábytku a nová
expozice výstavy Sousedé na talíři (červen 2012 – 2013);
17. Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové (1. poschodí Paláce šlechtičen, 26. 6. – 2. 10.
2012);
18. Rudolf Firkušný - největší český pianista (Památník L. Janáčka, 7. 7. – 31. 8. 2012);
19. HERR GOTT - Zapomenutí sousedé - Obraz zbožnosti německé minority (18. 9. – 31.
12. 2012);
20. Charta 77 – výstava k 35. výročí Charty v prostorách Zemského soudu ve Vídni;
21. Liběna Rochová - MEMORY (přízemí Paláce šlechtičen, 16. 10. – 31. 12. 2012);
22. 20 let s Dětským muzeem / kaleidoskop interaktivních výstav pro děti i dospělé (2. poschodí Paláce šlechtičen, 19. 10. 2012 – 2013);
23. Milovníci knížek (Mramorové sály, 20. 11. 2012 – );
24. Druhotvary 3 (Památník L. Janáčka 15. 11. 2012 – 31. 1. 2013);
25. Zlato - Symbol moci a bohatství (přízemí Dietrichsteinského paláce, 2. 11. – 18. 11.
2012);
26. Tři záznamy z dějin exilu (3. poschodí Dietrichsteinského paláce, 30. 11. 2012 – 2013).
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VNITŘNÍ ÚSEK
Součástí úseku pro vnitřní záležitosti byla v roce 2012 následující oddělení:
Oddělení správy budov;
Oddělení informatiky;
Oddělení údržby;
Oddělení ostrahy.
Vnitřní úsek zabezpečuje podporu pro chod MZM a v roce 2012 zajišťoval tyto akce:
ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV
Opravy
- Oprava – havarijní oprava střechy budovy KN 2/4;
- Opravy automobilů MZM;
- Oprava střech, komínů a dešťových okapů areálu Rebešovice;
- Zabezpečení a realizace všeobecných oprav budov a zařízení MZM.
Investiční a neinvestiční prostředky
Prostředky od Ministerstva školství
Mendelianum – realizace: Probíhá.
Prostředky od zřizovatele
a) Přestavba parní sítě centrálního zásobování teplem na horkovod – realizace. Přiděleno
3,704.000,-Kč: Hotovo;
b) Hudcova – vybudování předávací stanice a osazení ventilů. Přiděleno 1,694.000,-Kč:
Hotovo;
c) Zabezpečení objektů, centrální dohledové pracoviště. Přiděleno 1,010.000,-Kč:
Hotovo;
d) Rebešovice – depozitáře archeologie. Vysoutěžený administrátor zakázky, přiděleno
1,980.000,-Kč: Rozpracováno;
e) Zámek Moravec – dokončení oprav fasád. Vysoutěžený administrátor zakázky,
přiděleno 5,357.000,-Kč: Projekt – Hotovo, realizace – Rozpracováno;
f) Zámek Moravec – oprava opěrných zdí a schodišť. Přiděleno 1,000.000,-Kč: Projekt –
Hotovo, realizace – Rozpracováno;
g) Zámek Jevišovice – dokončení oprav zámku – projekt. Vysoutěžený administrátor
zakázky, přiděleno 2,458.000,- Kč: Rozpracováno;
h) Zámek Jevišovice – dokončení oprav zámku – realizace. Vysoutěžený administrátor
zakázky, přiděleno 7,123.000,- Kč: Rozpracováno.
Prostředky MZM
a) Vybudování telekomunikačních rozvodů v budově Kapucínské náměstí 2/4: Hotovo;
b) Vybavení učeben pro CITEM a MCMP: Hotovo;
c) Oprava průjezdu ústavu Anthropos: Hotovo;
d) Statické zabezpečení stropu za účelem zřízení knihovny zoologického oddělení
v budově KN2/4: Probíhá;
e) Drobné stavební opravy v budově KN 2/4 a Zelný trh 6: Probíhá.
Plány kontrol
Provedena kontrola a prevence požární ochrany (PO) v objektech MZM, včetně detašovaných
pracovišť.
Školení
Zabezpečení zákonem stanovených školení pracovníků vnitřního úseku k výkonu funkcí.
Revize
Průběžné zabezpečení zákonných revizí a prohlídek budov a majetku MZM.
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Podpora činnosti MZM
- Probíhá testovací období pro elektronickou evidenci písemností uvnitř MZM;
- Zprovoznění datové schránky MZM;
- Zabezpečení poštovních služeb a výběr dodavatele frankovacího stroje;
- Zprovoznění centrálního místa (recepce ředitelství) na skenování dokumentů (faktur)
MZM;
- Zabezpečení a vyhodnocení telekomunikačních služeb s cílem jejich sjednocení;
- Zabezpečení podpory výstavních činností a depozitářů MZM;
- Zabezpečení autodopravy u MZM;
- Zabezpečení audiovizuálního servisu pro činnost MZM;
- Zabezpečení centrálního nákupu kancelářských potřeb a čisticích prostředků pro MZM.
Zpracování podkladů pro převzetí budovy v Uherském Hradišti
ODDĚLENÍ ÚDRŽBY
Opravy
- Oprava – okapy Rebešovice;
- Zabezpečení a realizace všeobecných oprav budov a zařízení MZM;
- Zabezpečení vytápění budov.
Školení
Zabezpečení zákonem stanovených školení pracovníků k výkonu funkcí.
Podpora činnosti MZM
- Zabezpečení podpory výstavních činností a depozitářů MZM:
- montáž osvětlení výstavy Sousedé na talíři - zámek Jevišovice;
- Zabezpečení stěhování:
- oddělení dějin hudby v rámci rekonstrukce objektu Smetanova;
- knihovny z Lysic na zámek Moravec;
- Zabezpečení audiovizuálního servisu pro činnost MZM:
- montáže bannerů a reklamních;
- Zabezpečení centrálního nákupu kancelářských potřeb a čisticích prostředků pro MZM.
ODDĚLENÍ OSTRAHY
Školení
Zabezpečení zákonem stanovených školení pracovníků k výkonu funkcí.
Podpora činnosti MZM
- Zajištění fyzické ochrany sbírkových předmětů proti odcizení;
- Obsluhu bezpečnostních systémů;
- Provádění pravidelných revizí bezpečnostních systémů;
- Zabezpečování požární ochrany objektů MZM;
- Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií města Brna při řešení škodných
událostí;
- Zabezpečení kontroly a dozor klíčového hospodářství;
- Dozor nad zavírací dobou nájemců;
- Dozor a dohled při kulturních a společenských akcích v prostorách MZM.
Opravy
Byly prováděny průběžné opravy bezpečnostních systémů.
Mimořádné akce
Zabezpečení výstavy – Zlato…symbol moci a bohatství (2. 11. 2012 – 18. 11. 2012).
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ODDĚLENÍ INFORMATIKY
Opravy
- Byly prováděny průběžné opravy výpočetní techniky na základě žádostí uživatelů;
- Byly prováděny opravy serverů MZM.
Údržba
Byly prováděny pravidelné údržby výpočetní techniky zaměstnanců MZM.
Investiční a neinvestiční prostředky
Investiční prostředky MZM
- Nákup výpočetní techniky – viz oddělení Správy budov;
- Nákup výpočetní techniky - viz oddělení Správy budov;
- Zřízení IP telefonní ústředny pro 400 čísel.
Neinvestiční prostředky MZM
- Nákup výpočetní techniky – viz oddělení Správy budov;
- Nákup IP telefonů a jejich nastavení.
Školení
Zabezpečení zákonem stanovených školení pracovníků k výkonu funkcí.
Podpora činnosti MZM
- Naplnění a rutinní provoz nového informačního systému VEMA pro mzdy;
- Zprovoznění centrálního místa (recepce ředitelství) na skenování dokumentů (faktur)
MZM;
- Propojení sítí ve všech lokalitách MZM v Brně pomocí VPN;
- Naplňování a uživatelské přizpůsobení nového Intranetu;
- Zavedení Spisové služby Spisovka3 včetně propojení s datovou schránkou;
- Postupné zavádění IP telefonů;
- Nakupování přes Tendermarket;
- Tvorba interaktivního průvodce pro výstavu „Zlato…symbol moci a bohatství“.
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Ekonomický úsek
Finanční zpráva k výroční zprávě za rok 2012
Informace o závazných ukazatelích rozpočtu
14. úpravou schváleného rozpočtu na rok 2012 byl zvýšen rozpočet o 416 tis. Kč na 42.544 tis.
Kč na platy zaměstnanců MZM. 16 úpravou schváleného rozpočtu na rok 2012 byl dále
rozpočet zvýšen o 1.000 tis. Kč na konečných 43.544 tis. Kč na platy.
Ostatní osobní náklady ve výši 2.227 tis. Kč byly překročeny o 1.889 tis. Kč a toto překročení
bylo kryto úsporou nečerpaného rozpočtu na platy ve výši 1.885 tis. Kč a čerpáním 4 tis. Kč
z fondu odměn Moravského zemského muzea.
Informace o zlepšeném hospodářském výsledku
Moravské zemské muzeum již při stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2012
rozpočet dlouhodobě vnímá jako podfinancovaný a dal se očekávat nedostatek finančních
prostředků. Částečné vyrovnání se po dobu roku 2011 a 2012 dařilo naplňovat pomocí
projektu DKRVO z Ministerstva kultury ČR. Ve vykázané účetní závěrce za rok 2012 se tento
komentář jeví jako prognostikovaná realita. Zásadní problém vyrovnaného hospodaření
představují neplněné rozpočtované vlastní výnosy. V položce výnosy z pronájmu nižší o –294
tis. Kč, výnosy z prodeje vstupenek vyšší o +752 tis. Kč, ostatní výnosy z činností –470 tis.
Kč.
Moravské zemské muzeum si vytyčilo výrazná úsporná opatření současně s úkolem navýšení
příjmové stránky rozpočtu – výnosy z vlastní činnosti. Naplnit tento obsah se však obdobně
jako v roce 2011 ani za celý rok 2012 nedařilo tak, aby odpovídal výnosům ve výši
plánovaných příjmů.
Náhradou za neplněné příjmy z pronájmů a ostatních výnosů z činností, byly překročené
výnosy ze vstupného o +752 tis. Kč.
U výdajové stránky z důvodů vyrovnaného hospodaření při neplnění vlastních výnosů
docházelo k čerpání rozpočtu nákladů 94,2 %. Osobní náklady byly čerpány přesně v časovém
podílu, tj. na 100 %. V průběhu roku 2012 se nepodařilo vytvořit finanční rezervu na
vyplacení individuálních mimořádných odměn pracovníkům za mimořádné pracovní výkony
a úkoly vykonané nad rámec pracovních náplní a povinností. Moravské zemské muzeum
požádalo Ministerstvo kultury ČR o zvýšení položky na účtu platy o +1 mil. Kč snížením
rozpočtu položky ostatních služeb o –1 mil. Kč a navýšením rozpočtu z prostředků
Ministerstva kultury ČR o + 416 tis. Kč. Tato změna rozpočtu pomohla zásadním způsobem
splnit závaznou položku platy na 100 %.
V účetní položce spotřeba materiálu došlo k absolutnímu překročení oproti rozpočtu o +67 tis.
Kč, u nákupu drobného hmotného majetku k překročení o +286 tis. Kč, pohonné hmoty
převýšily skutečnou spotřebou celkovým nákupem za 407 tis. Kč rozpočet o +157 tis. Kč, tj.
o 62,8 %.
Spotřeba energie byla překročena o +378 tis. Kč i přes přijatá úsporná opatření vydaných
ředitelem MZM pro šetření elektrickou energií.
Náklady na restaurování sbírek byly čerpány vyšší o +250 tis. Kč.
Náklady na cestovné byly čerpány nižší o –141 tis. Kč, tj. na 69,0% rozpočtovaných nákladů.
Náklady na zahraniční cesty byly čerpány rozpočtovaným ročním limitem na 100 % rozpočtu.
U účtu 518 ostatní služby, nájemné bylo čerpání rozpočtu na 91,3 %, úspora činila 52 tis. Kč.
Celkové výnosy za rok 2012 byly splněny na 98,8% rozpočtu, z toho:
- výnosy z prodaného zboží v roce 2012 ve výši 880 tis. Kč byly plněny na 88 %;
- výnosy z prodeje služeb byly realizovány z celkové výše ročního objemu rozpočtu ve
výši 101 %;
- výnosy z pronájmů byly plněny na 93,5 %.
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Moravské zemské muzeum vykázalo za rok 2012 provozní hospodářský výsledek ve výši +
25,5 tis. Kč. Na vykázaném zisku v Moravském zemském muzeu v roce 2012 se podílela
úspora plánovaných výdajů na 95,7 % při neplnění výnosů na 95,7 %. Vyšší výnosy ze
vstupného byly dosaženy úpravou otevírací doby expozic muzea od úterý do neděle a tržby
byly zvyšovány i realizovanými výstavami, např. Messel on tour.
Náklady i výnosy organizace jsou pečlivě sledovány tak, aby zachytily případné negativní jevy
působící nepříznivě do výsledků hospodaření muzea. Moravské zemské muzeum přijímá četná
opatření směřující ke zvýšení výnosů ze vstupného i z pronájmů.
Moravské zemské muzeum i přes nepříznivě se vyvíjející finanční krizi a dopady do části
rozpočtu příjmů, zajistilo v roce 2012 vyrovnaný hospodářský výsledek.
Nespotřebované prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, prostředků z nároků
nespotřebovaných výdajů
134V112000062 – MZM, Brno, SZ Jevišovice – dokončení celkové opravy ve výši
7,985.000,- Kč;
134V112000059 – SZ Moravec – oprava opěrných zdí a schodišť ve výši
1,000.000,-Kč;
134V112000062 – SZ Jevišovice – dokončení celkové opravy ve výši 1,596.000,Kč;
134V112000063 – SZ Moravec – oprava fasád III. etapa, dokončení ve výši
12.000,-Kč;
134V112000016 – MZM, Brno – přestavba parní sítě centrálního zásobování
teplem na horkovodní ve výši 227.000,-Kč;
134V115000005 MZM, Brno, Hudcova 76 – vybudování předávací stanice,
osazení ventilů ve výši 11.997,-Kč;
134V112000028 – Rebešovice, depozitář archeologie a regály ve výši 1,980.000,Kč.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
V roce 2012 byl plánovaný počet zaměstnanců 240.
Evidenční fyzický počet zaměstnanců činil 211 a přepočtený počet zaměstnanců 191.
Toto snížení bylo způsobeno převodem zaměstnanců 0,5 úvazky (na pozici dozorců)
z pracovně právního vztahu na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.
Mzdové prostředky na platy MZM po úpravách činily 43.544 tis. Kč.
Byly čerpány v celkové výši 41.659 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náhrady za pracovní
neschopnost ve výši 182 tis. Kč.
Platy nebyly dočerpány, vzniklá úspora 1.885 tis. Kč byla použita na úhradu přečerpání
ostatních osobních nákladů.
Rozpočet na ostatní osobní náklady v roce 2012 činil 2.227 tis. Kč.
OON MZM byly čerpány v celkové výši 4.116 tis. Kč, tzn. že byly překročeny o 1.889 tis.
Kč.
Přečerpání bylo hrazeno z úspor prostředků na platy a 4 tis. Kč bylo hrazeno z fondu odměn
MZM.
Zhodnocení přijatých prostředků na VaV
Přijaté prostředky na V a V od poskytovatelů jiných než od
zřizovatele
(AÚ k účt. 671)
Celkem
Granty GA ČR
MŠMT ČR: Mendelianum – atraktivní svět genetiky
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(Kč)
4,602.389,25
1,085.000,00
1,745.269,00

Masarykova univerzita Brno: Investice do rozvoje vzdělávání
Archeologický ústav AVČR: Velká Morava 1150 let křesťanství

1,525.608,50
246.511,75

Prostředky přijaté z rozpočtů ÚSC (AÚ k účt.671)
Prostředky přijaté z rozpočtů ÚSC
AÚ k účtu 671
Celkem
Statutární město Brno
Brněnský
holocaust
–
výstava
Messel on Tour – výstava
Restaur. Rukopisů Leoše
Janáčka
Jihomoravský kraj
Nová exp. Na st. zám.
Jevišovice

(Kč)
165.000,00
25.000,00
30.000,00
20.000,00
90.000,00

Zhodnocení prostředků přijatých z rozpočtů SF
Státní fond kultury ČR - projekt 0111 Svět tajemných Baltů – Cesty Bohů – od Sv. Vojtěcha
po Jagellonce 36.961,29Kč.
Vyčíslení a zhodnocení použitých peněžitých darů
Použité peněžní
dary
poskytovatel
Účel daru Stav k 1.1
Přijaté dary
RWE Praha
ALCA PLAST
Praha
Filip Vladimír
Mgr.
Libor
Cink
Unigeo Brno
Energie st. a
báň. Sp
Mor. naftové
doly
Čs.
Naft.
Společnost
SEMIX
PLUSO s.r.o.
Hydraulikservis
Mgr.
Libor
Cink
Air Café, s.r.o.
DOUBRAVAN
CAR
RNDr.
Ant.
Prouza
Drobní dárci

Čerp. Darů

Výstava
Expedice

48.260,00
30.000,00

48.260,00
30.000,00

Kniha
Kasárna

3.000,00
5.000,00

3.000,00
5.000,00

Publikace
Publikace

50.000,00
20.000,00

50.000,00
20.000,00

Publikace

45.415,00

45.415,00

Publikace

50.000,00

50.000,00

Expedice

30.000,00

30.000,00

Expedice
Výstava

20.000,00
100.000,00

20.000,00
100.000,00

Energie
Expedice

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

Expedice

10.000,00

10.000,00

4.963,00

4.963,00

Bible
Kral
75

Zůstatek
k 31.12.

Mgr.
Libor
Cink
Czech
Ensamble Bar
Mgr.
Libor
Cink
Celkem

Exhumac
e
Dějiny
hu
Publikace

6.000,00

251.675,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

234.963,00

48.638,00

6.000,00

Přijetí ostatních příspěvků
Moravské zemské muzeum v roce 2012 byl příjemcem příspěvků od nadací, spoluúčastníkem
na programech OP:
(Kč)
ČV ICOM
výstava Messel on Tour – pojištění
158.087,86
EAVP meeting Teruel Španělsko
15.000,00
Galapágy – přírodovědná expedice
30.000,00
Nadace L.J.
restaurování rukopisů Leoše Janáčka
250.000,00
Nadace OKD
revitalizace přírodní památky Betlém
143.228,00
Celkem
596.315,86
Výdaje na zahraniční pracovní cesty
Zahraniční cestovné za rok 2012

1,679.817,00

Obecně lze konstatovat, že zahraniční pracovní cesty jsou významnou součástí práce na:
- sběru a dovozu materiálu, tedy rozšíření fondu podsbírek MZM (zejména zoologická,
entomologická, botanická a literární);
- účastí na mezinárodních konferencích, tedy vědeckovýzkumná publikační činnost,
udržení pozice a role v mezinárodních společenských a přírodních vědách.
Zahraniční služební cesty Moravské zemské muzeum Brno 2012

Navštívené země

Počet cest

Částka Kč

Dánsko

1

11.193,50

Galapágy (Ekvádor)

1

162.000,00

Estonsko

6

78.998,60

Francie

7

173.405,57

Itálie

7

69.326,52

Korea

1

62.138,75

Maďarsko

6

34.547,22

Německo

28

339.891,18

Polsko

11

51.818,85

Rakousko

42

118.827,45

76

Rumunsko

1

7.851,00

Řecko

2

54.633,15

Slovensko

61

140.766,95

Slovinsko

1

16.360,00

Turecko

1

15.687,70

Velká Británie

4

103.915,01

Jemen

1

44.229,50

Belgie

1

18.898,00

Švédsko

1

18.576,00

Španělsko

3

74.384,84

Rusko

2

63.452,91

Švýcarsko

1

12.051,90

Nizozemí

1

6.862,40

Celkem

1,679.817,00
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