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Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
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Je nesnadné ohlížet se ve zkratce za rokem tak nasyceným aktivitami, prožitky a paměti hodnými
momenty, jako byl rok 2017, tedy 200. rok existence
Moravského zemského muzea. Právě ona mimořádnost připomínání si 200letého jubilea existence naší
paměťové instituce činila tento rok rokem ne zcela
standardním v životě našeho muzea. Dnes s jistým
odstupem od oněch často hektických událostí však
můžeme s klidným srdcem konstatovat, že ze všech
úkolů, plánů a připravených akcí jsme vyšli se vztyčenou hlavou.
O kvalitě naší práce pak svědčí nejen na stránkách
této Výroční správy shromážděná data o počtu akcí,
jejich pestrosti a zájmu veřejnosti o ně, suše prezentované ve vyčíslení jejich návštěvnosti, případně zaznamenané v komentářích zástupců médií či doprovodné obrazové dokumentaci. Pečlivost a důslednost
přípravy na oslavy 200 let Moravského zemského
muzea, a s tím spojená kvalita, o nichž nepochybuji,
se nám zpětně připomněly rovněž v ozvucích tradiční muzejní soutěže, při vyhlášení výsledků XVI.
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
vypisované každoročně Ministerstvem kultury, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a Českým
výborem ICOM, z. s. V rámci tohoto prestižního
oborového klání paměťových institucí z celé republiky získala naše výstava Chvála sběratelství: 200 let
služby moravské kultuře a vědě zvláštní ocenění na
doporučení čestného výboru soutěže v hlavní kategorii Muzejní výstava roku 2017.
Opomenout bychom neměli ani první význačný
krok upgradu expozic v Dietrichsteinském paláci
(a doufejme, že nejen zde), tedy slavnostní otevření
nové expozice Morava ve 20. století: Středoevropská
křižovatka ve 3. NP našeho ústředního paláce na
úhrnné výstavní ploše více než 1 100 metrů čtverečních. Doufejme, že budeme mít možnost na tento
první krok navázat dalšími připravovanými rekonstrukcemi. Se stejným přesvědčením vyhlížíme rovněž započetí realizace již finalizovaného a zřizovateli
předloženého projektu stavby centrálních laboratoří
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a depozitárního komplexu v Rebešovicích, tedy investice naprosto prvořadého významu pro životaschopnost a další rozvoj našeho muzea v dlouhodobém horizontu.
Působivým vyvrcholením oslav 200 let Moravského zemského muzea nesporně byl jak program
pro veřejnost připravený na celém Zelném trhu
v průběhu hlavního dne oslav, tedy 9. září 2018, tak
krásný večerní koncert Filharmonie Brno v prostorách Biskupského dvora, jehož působivou atmosféru
mohli díky záznamu České televize shlédnout i diváci tohoto veřejnoprávního média. Znovu se tedy
sluší i na stránkách této zprávy ze srdce poděkovat
všem pracovníkům Moravského zemského muzea,
kteří se na realizaci a úspěchu našeho společného
jubilea podíleli.
Při ohlédnutí za jubilejním rokem, počtem našich
akcí, výstavami, expozicemi, kontinuálními snahami o zkvalitňování našich služeb i obecného zázemí jak veřejnosti, tak muzejních pracovníků, nelze
než objektivně ocenit podporu našeho zřizovatele –
Ministerstva kultury ČR, bez jehož porozumění
a pomoci bychom takové množství aktivit nezvládli.
Souběžně s mimořádnými událostmi oslav našeho 200letí byl přesto nadále přirozeně plněn
schválený ediční plán, výstavní plán a také sbírkový
fond byl obohacen novými cennými přírůstky. Mimořádné prezentační a popularizační vzepětí se
nijak nepromítlo ani do úspěšného naplňování cílů
a fungování naší vědecko-výzkumné organizace, do
jejíž činnosti je zapojeno celkem 61 pracovníků odborných útvarů, kteří svými schopnostmi přispěli
k tomu, že jsme stále pevně zakotvení v akademických strukturách a pravidelně potvrzujeme postavení třetí nejvýznamnější výzkumné instituce v resortu kultury.
Nový rok 2018 je logicky dedikován zejména oslavám 100 let od vzniku Československé republiky
a všem význačným osmičkovým letopočtům (1918,
1938, 1948, 1968 a 1993), jejichž součástí jsou samozřejmě také prezentační a publikační projekty Mo-

ravského zemského muzea (zejména výstavy Jak se
poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech
1848–1919; Tradiční kultura – výkladní skříň státu
a Srpen 1968 mezi dějinnými osmičkami; jakož i reprezentativní katalog, představující historické eseje
pro všechny země sdružené po první světové válce
pod ochrannými křídly Československa: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus,
i všechny připravované výstavy v Praze, Brně, Bratislavě a Opavě, včetně výběrového katalogu předmětů
hlavního výstavního projektu připraveného Národním muzeem a Slovenským národným múzeom).
Závěrem si dovolím poděkovat všem zaměstnancům Moravského zemského muzea a dalším spolupracovníkům za celoroční úsilí a dosažené výsledky.
Zejména na jejich bedrech spočívá největší tíže naplňování poslání Moravského zemského muzea na
prahu třetí stovky jeho existence a jim náleží největší díky a zásluha za úspěšné splnění všech stanovených cílů v roce 2017.
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea
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Brněnská muzejní noc.

Události roku 2017
Vyvrcholením oslav
dvousetletí Moravského
zemského muzea se stal
9. září 2017 koncert
Filharmonie Brno
na Biskupském dvoře,
která přednesla skladby
Leoše Janáčka uložené
ve sbírkách MZM.
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Otevření nové stálé expozice
Středoevropská křižovatka:
Morava ve 20. století v Dietrichsteinském paláci.
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Objekty
Moravského zemského muzea

Zámek Budišov
Památník Bible kralické

Zámek Moravec
Starý zámek v Jevišovicích
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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

Od 1. ledna 2010

– Moravské zemské muzeum výzkumnou organizací Ministerstva kultury

2014

– významná změna organizační struktury muzea, vznik Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea zajišťujících odbornou činnost v rámci
Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2017
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Vedení Moravského zemského muzea

Vlevo dole: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel; PhDr. Zdeněk Drahoš, náměstek generálního ředitele pro odbornou
činnost. Zleva: PhDr. Jaroslav Blecha, ředitel Uměnovědného muzea; Ing. Monika Svobodová, LL.M., Úsek ekonomicko-provozního náměstka; Pavel Janský, oddělení Správy budov; RNDr. Vladimír Antonín, CSc., ředitel Přírodovědného muzea;
14
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Mgr. Eva Pánková, náměstkyně generálního ředitele pro vnější záležitosti; Ing. Ivo Vaněk, vedoucí Ekonomického oddělení,
Ing. Kaděrová Michaela, vedoucí Oddělení investic; PhDr. Hana Dvořáková, ředitelka Historického muzea.
Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2017
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
Na základě Rozhodnutí Ministra kultury č. 3/2017
ze dne 13. 3. 2017 o vydání dodatku, kterým se mění
zřizovací listina Moravského zemského muzea,
a následného Rozhodnutí ministra kultury č. 4/2017
ze dne 13. 3. 2017, kterým se vydává zřizovací listina
Moravského zemského muzea, řídí generální ředitel
MZM přímo:
– Sekretariát GŘ
– Interní auditor
– Podnikový právník
– Lidské zdroje
– Bezpečnostní ředitel
– Úsek ekonomicko-provozního náměstka
– Úsek náměstka pro vnější záležitosti
– Úsek náměstka pro odbornou činnost
– Ředitel Historického muzea
– Ředitel Přírodovědného muzea
– Ředitel Uměnovědného muzea
Náměstkovi pro odbornou činnost organizačně
podléhají CITeM, MCMP, Ediční oddělení, Ústřední
knihovna, včetně Archivu.
Náměstkovi pro vnější záležitosti jsou podřízeny:
Oddělení komunikace a marketingu, Výstavní oddělení, Dětské muzeum, včetně Pracoviště lektorů.

u

PERSONALIA
Od 1. 4. byly sloučeny úsek náměstka generálního
ředitele pro vnitřní záležitosti a úsek náměstka pro
ekonomiku v úsek ekonomicko-provozního náměstka, jehož vedením byl pověřen od 1. 4. 2018 vedoucí ekonomického oddělení Ing. Ivo Vaněk.
K 1. 9. 2017 byla jmenována vedoucí ekonomického
oddělení MZM Ing. Monika Svobodová, LL.M,
a vystřídala ve funkci Ing. Ivo Vaňka, který nadále
do 31. 12. 2017 vykonával pracovní úkoly ekonomicko-provozního náměstka.

u

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Hlavní náplní činnosti podnikového právníka bylo
kontinuální pokračování ve výkonu běžné právní

16
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agendy organizace, zahrnující zejména přípravu
a revizi smluv a jiných dokumentů, s důrazem na
pracovněprávní záležitosti, tvorbu interních předpisů organizace včetně jejich zpřehlednění a uvádění do souladu s požadavky platných právních
předpisů kontextu průběžně probíhajících legislativních změn.
Další výraznou agendou byla problematika církevních restitucí, kdy proběhlo několik soudních
jednání, vyžadujících přípravu různých vyjádření,
jednání s odborníky, obstarávání listinných důkazů
a podrobné studium této problematiky (2 samostatné spory byly v uvedeném roce dokonce skončeny vydáním soudního rozhodnutí). Soudní spory
v rámci církevních restitucí v roce 2017:
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, IČ:
00569089, se sídlem Mendlovo nám. 1, Brno, ve věci
o uzavření dohody o vydání věci vedené u Městského soudu v Brně pod. č.j. 20 C 305/2015.
– Předmětem výzvy k vydání majetku je rozsáhlý
soubor movitých věcí (cca 580 položek)
SOUDNÍ ŘÍZENÍ – MS Brno č.j. 20 C 305/2015:
– proběhlo několik ústních jednání, při kterých byli
vyslechnuti svědci, doplněny listinné důkazy atd.,
řízení bylo částečně zastaveno – na základě několika zpětvzetí ze strany žalobce je předmět sporu
zredukován na cca 80 položek; poslední ústní jednání proběhlo 13. 12. 2017.
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv.
Jana z Boha – Milosrdní bratři. IČ: 44995776, se sídlem Vídeňská 7, 602 00 Brno, ve věci o uzavření dohody o vydání věci – 166 ks not a hudebnin
SOUDNÍ ŘÍZENÍ vedené u MS v Brně č.j. 119 C
302/2015.
Rozsudkem ze dne 14. 6. 2017 rozhodnuto o odmítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný dne 15. 8.
2017 podal odvolání proti rozsudku, dosud nebylo
nařízeno jednání ani rozhodnuto.
Konvent Minoritů v Brně, IČ: 48514276, se sídlem
Minoritská 469/1, Brno, ve věci o uzavření dohody
o vydání věci – 360ks not
SOUDNÍ ŘÍZENÍ vedené u MS v Brně č.j. 53 C
48/2016
Usnesením ze dne 14. 9. 2017 rozhodnuto o zamítnutí žaloby v plném rozsahu, nabylo právní moci
dne 3. 10. 2017.
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VYDANÉ INTERNÍ PŘEDPISY

KONTROLNÍ ČINNOST

Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2017 následující Příkazy generálního ředitele:
01/2017 Poskytování cestovních náhrad + Cestovní příkaz 2017
02/2017 Plán čerpání dovolené roku 2017
03/2017 Zrušení neaktuálních vnitřních předpisů
MZM
04/2017 Zvláštní způsob čerpání finančních prostředků určených pro akci „Strážci paměti“
05/2017 Inventarizace majetku a závazků 2017
06/2017 Inventarizace zásob a inventarizace pokladen
07/2017 Provoz výstavních objektů MZM během
vánočních svátků 2017
08/2017 Uzavření rozpočtového roku 2017

Vnitřní kontrola

Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2017 následující Směrnice generálního ředitele:
01/2017 Režim užívání hmotného majetku MZM
mimo pracoviště
02/2017 Organizační řád Moravského zemského
muzea
03/2017 Zajištění finanční kontroly v MZM
04/2017 Zadávání veřejných zakázek v MZM
05/2017 Manipulace, evidence, uložení a zabezpečení zbraní a střeliva v MZM
06/2017 Zadávání veřejných zakázek v MZM

Vyhodnocení interního protikorupčního programu
Moravského zemského muzea za rok 2017
Vyhodnocení Interního protikorupčního programu
Moravského zemského muzea (dále jen „IPP
MZM“) za rok 2016 je vypracováno v souladu s příslušnými usneseními vlády a v souladu s příkazem
ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. 4. 2016, kterým
byl schválen aktualizovaný Rámcový resortní interní
protikorupční program Ministerstva kultury ČR.
Na základě výše uvedených právních předpisů byl
zpracován Interní protikorupční program Moravského zemského muzea a vydán příkazem generálního ředitele MZM č. 9/2016 ze dne 30. 9. 2016, a to
jako soubor postupů a opatření týkajících se možných korupčních rizik, které jsou zaměstnanci
MZM při výkonu své činnosti dodržovat.
Cílem IPP MZM je omezit předpoklady pro vznik
korupčního jednání a ochránit majetek státu.
Zásady IPP MZM:
1. Prevence
2. Průhlednost
3. Postih
Formy plnění IPP MZM:
– Zpracování a zveřejnění IPP MZM jako interního
předpisu závazného pro všechny pracovníky
MZM.
– Důraz na dodržování vydaného Profesního etického kodexu ICOM pro muzea všemi zaměstnanci MZM.

u

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁK.
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM V ROCE 2017
Počet podaných žádostí o informace: 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto
zákona bez uvádění osobních údajů: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona: 0

INTERNÍ AUDIT
MZM má zřízen útvar interního auditu. Činnost auditora vykonával v roce 2017 jeden pracovník na 0,5
pracovního úvazku.
Na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 725,
ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851,
usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, v souladu
s příkazem ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. 4. 2016
a v souladu s ustanoveními Interního protikorupčního
programu Moravského zemského muzea (dále jen „IPP
MZM“) bylo zpracováno Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Moravského zemského muzea
za rok 2017 a Vyhodnocení Interního protikorupčního
programu Moravského zemského muzea:
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– Dodržování vícestupňového schvalovacího a kontrolního postupu při vzniku a úhradě jakéhokoli
finančního závazku – viz směrnice o finanční
kontrole.
– Výběr nových zaměstnanců formou vícečlenné
nezávislé komise.
– Uplatňování kolektivního způsobu rozhodování
– viz poradci a poradní orgány MZM, jejichž složení je uvedeno na webových stránkách MZM a
pravidelně aktualizováno.
– Dodávky zboží a služeb soutěženy přes Národní
elektronický nástroj dle zákona o zadávání veřejných zakázek a příp. souvisejících předpisů; zpravidla se týká veškerých plnění přesahujících
částku 50.000,- Kč; v případě uplatnění příslušných výjimek ze soutěžení jsou tyto zakázky příp.
přes NEN alespoň zveřejněny.
– Veškeré uzavřené smlouvy s plněním více jak
50.000,- Kč bez DPH jsou v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. uveřejňovány ve veřejně přístupném registru smluv, není-li uvedeným zákonem
stanovena výjimka.
– Využívání vnitřní informační platformy INTRANET, přístupné všem zaměstnancům MZM bez
omezení, umožňující otevřený a rovný přístup
k informacím; zahrnuje chronologicky a systematicky tříděné veškeré vydané interní právní předpisy, informace pro nové zaměstnance, přehled
o odchozích a příchozích zaměstnancích atd.
– Informační systém veškerých uzavřených smluv
(s výjimkou personálních záležitostí) dostupný na
INTRANETu zaměstnancům MZM; smlouvy
jsou dále na požádání dostupné v písemné podobě u asistentky podnikového právníka.
– Zveřejňování rozpočtu a výsledku hospodaření za
každé účetní období ve výroční zprávě.
– Zveřejnění organizační struktury organizace
a přehledného systému řízení na webových stránkách a na INTRANETu, průběžná aktualizace
v případě jakýchkoli změn.
– Zveřejňování informací o nakládání s majetkem
státu, zveřejňování nabídek k pronájmu nebo převodu nepotřebného majetku.
Přehled identifikovaných podezření na korupční
jednání a výsledek šetření:
– V roce 2017 nebylo oznámeno žádné podezření
na korupci.
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Zpráva o plnění interního protikorupčního programu Moravského zemského muzea za rok 2017
V souladu s ustanoveními Interního protikorupčního
programu Moravského zemského muzea (dále jen
„IPP MZM“) je předložena tato Zpráva reflektující aktuální stav implementace protikorupčních nástrojů.
IPP MZM byl zpracován na základě usnesení
vlády ze dne 2. října 2013 č. 725, ve znění usnesení
vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesení
vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, v souladu s příkazem ministra kultury č. 11/2016 ze dne 4. 4. 2016.
IPP MZM je souborem postupů a opatření, která
mají za cíl omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a ochránit majetek státu. Všichni zaměstnanci MZM jsou povinni jej dodržovat. IPP
MZM má taktéž za cíl snižovat motivaci zaměstnanců MZM ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupce.
IPP MZM tvoří tři základní zásady:
1. Prevence
2. Průhlednost
3. Postih
Popis aktuální stavu implementace protikorupčního programu:
– IPP MZM ze zveřejněn na webových stránkách
MZM
– Dříve byl publikován Profesní etický kodex
ICOM pro muzea, který je taktéž zveřejněn na internetových stránkách MZM
– Vícestupňové hodnocení a schvalování uplatňované při vzniku a úhradě finančních závazků je
zavedeno (viz směrnice o finanční kontrole)
– Kolektivní rozhodování je zavedeno, poradní orgány (vč. členů) jsou zveřejněny na webových
stránkách (např. kolegium generálního ředitele,
vědecká rada, ediční rada, evaluační rada, škodní
komise, apod.)
– Pořízení zboží a služeb formou zadávání veřejných zakázek se řídí Příkazem ministra kultury
č. 17/2017, kterým se stanovují povinnosti organizací v působnosti Ministerstva kultury při zadávání veřejných zakázek
– Uzavřené smlouvy, u nichž zákon č. 340/2015 Sb.
vyžaduje zveřejnění, jsou uveřejněny ve veřejně
přístupném registru smluv
– Intranet (vnitřní informační systém) je k dispozici
pro všechny zaměstnance bez omezení. Jsou zde
zveřejněny vydané interní právní předpisy, informace pro nové zaměstnance
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– Součástí intranetu je mimo jiné Informační systém uzavřených smluv (vyjma personálních záležitostí). Evidované smlouvy jsou číslovány a je
možné k nim nahlédnout prostřednictvím odkazu
na dostupné skeny smluv anebo osobně u asistentky podnikové právníka, kde jsou smlouvy fyzicky uloženy
– Výroční zprávy vč. výsledku hospodaření jsou volně
k dispozici na internetových stránkách muzea
– Každý nově přijatý zaměstnanec je seznámen
s vnitřními předpisy organizace vč. Interního protikorupčního programu a Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
Počet identifikovaných podezření na korupci: 0
V roce 2017 nebylo oznámeno žádné podezření na
korupci
Vnější kontrola
V roce 2017 byly v Moravském zemském muzeu
provedeny následující kontroly:
ÚSEK BOZP a PO
1. Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Jihomoravský kraj
Předmět kontroly: zacházení s vedlejšími živočišnými produkty, šetření podnětu
Termín provedení kontroly: 17. 2. 2017, 11. 4. 2017
Závěr: nebylo zjištěno porušení vydaných MVO
2. Kontrolní orgán: Policie ČR, Krajské ředitelství
Policie Jihomoravského kraje, Brno
Předmět kontroly: dodržování zákona č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu
Termín provedení kontroly: 9. 3. 2017
Závěr: Zahájeno správní řízení, uložena pokuta,
která byla uhrazena 29. 8. 2017 ve stanovené lhůtě
3. Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Jihomoravský kraj
Předmět kontroly: zacházení s vedlejšími živočišnými produkty, kontrola provedená ke schválení
a registraci provozovny
Termín provedení kontroly: 11. 4. 2017
Závěr: Není námitek k prováděným činnostem
4. Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v objektu Památník Bible kralické
Termín provedení kontroly: 20. 4. 2017
Závěr: Bez nedostatků

5. Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Jihomoravský kraj
Předmět kontroly: Preparátorská dílna – lovecké
a jiné trofeje
Termín provedení kontroly: 20. 7. 2017
Závěr: Bez námitek
6. Kontrolní orgán: Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Předmět kontroly: stav bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Termín provedení kontroly: 28.–29. 8.2017
Závěr: Zjištěny nedostatky
7. Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra ČR – Zprostředkující subjekt pro IOP
Předmět kontroly: projekt reg. č. CZ.1.06/1.1.00/
17.09385 s názvem „Modernizace elektronického
systému stávajícího registru CES“
Termín provedení kontroly: 27. 7. – 11. 9. 2017
Závěr: Bez zjištění
8. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, PO a BOZP,
Ing. Zdeněk Hanzálek
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Zelný
trh 6, Brno
Termín provedení kontroly: 17. 10. 2017
Závěr: Nejsou stanovena žádná opatření
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Úsek náměstka generálního ředitele
pro odbornou činnost
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Objekty
Moravského zemského muzea

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

Entomologie
Palác šlechtičen
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Metodické centrum
pro informační technologie
v muzejnictví
(CITeM)

Hlavním úkolem pro rok 2017 byla realizace projektu Modernizace systému pro správu sbírek (iDEMUS), tj. Vývoj softwarového řešení a zprovoznění
serverů pro testování řešení.
Hlavní programové body činnosti CITeM s realizovanými aktivitami byly následující:
1. CES on-line
• zajištění provozu systému na serverech v MZM
• školení uživatelů
• podpora uživatelů
• další rozvoj systému
2. Demus10 (MS Access2010)
• asistence při uvádění do provozu
• úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
• distribuce
• školení – příprava a realizace
3. Demus01 (MS Access97)
• export dat z Demusu pro portál Europeana (v případě potřeb)
• školení – příprava a realizace
• poradenství pro Demus a databázové prostředí
obecně
• převod dat do systému Demus (v případě potřeb)
4. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
• příprava navazujícího projektu, který zajistí rozvoj
a další provoz
• supervize autoritních záznamů
• průběžné zdokonalování metodických materiálů
pro MA
• školení a metodické vedení přispěvatelů do MA
• propagace MA
• součinnost při implementaci webové služby do
muzejních systémů správy sbírek
• účast na projektu INTERPI

Ing. Ivo Rožnovský, vedoucí CITeM

5. Registr sbírek výtvarného umění
(společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)
a Registr sbírek výtvarného umění
• správa a administrace
• aktualizace dat
• příprava a realizace semináře
• poskytování metodické podpory
• supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl
• propagace projektu
• příprava projektu dalšího rozvoje systému a zpřístupnění většímu počtu editorů
6. CES
• zajištění provozu původního řešení na serveru
MZM – pouze pro účely nahlédnutí na stará data
7. CESik
• distribuce programu CESik
• poradenství a školení
8. Digitalizace a prezentace sbírek
• pořádání školení (seminářů, workshopů)
• pokračování ve spolupráci s oddělením digitalizace
Národního technického muzea, NÚLK ve Strážnici
a dalšími pracovišti při tvorbě metodických textů
• lektorská činnost na akcích zaměřených na digitalizaci sbírek
• poskytování individuálních konzultací k otázkám
digitalizace sbírek v muzeích
• účast na aktivitách MK ČR v oblasti digitalizace
kulturního dědictví
9. Michael Plus
• technické a organizační pokrytí hostingu portálu
na serveru MZM-CITeM
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• správa a administrace databázového prostředí
i portálu
• aktualizace aplikace podle dispozic autorů
• vkládání dat do databáze
• sběr nových i aktualizovaných popisných dat digitálních sbírek, služeb, projektů a programů od
kulturních institucí ČR
• práce související s evropským portálem – funkčnost harvestování OAI-PMH
• členství v asociaci Michael AISBL, účast na shromáždění členů
• propagace projektu
10. Restitution-Art
• zajištění provozu na serveru MZM-CITeM
• aktualizace databáze na základě požadavků paměťových institucí
Jedna ze speciálních komentovaných
prohlídek pro seniory.

M

11. Distribuované datové úložiště
• správa aplikace pro tvorbu a správu metadat
• metodická pomoc a školení pro uživatele úložiště
v MZM
12. Webové stránky www.citem.cz
• průběžná aktualizace informací na webových
stránkách
13. ProMUS
• distribuce a poradenství
14. Spolupráce s OMG MK ČR
Kromě výše specifikovaných úkolů (Michael, CESik,
CES, Restitution-Art):
• technická podpora sběru dat pro vykazování činnosti muzeí
• konzultace ve věci metodiky správy sbírek
15. Mezinárodní spolupráce
• podpora zavádění mezinárodních standardů a postupů správné praxe (good practices) v českém
muzejním prostředí.
• účast v pracovní skupině CIDOC CRM Mezinárodní rady muzeí ICOM
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Metodické centrum
muzejní pedagogiky (MCMP)
Činnost Metodického centra muzejní pedagogiky
(MCMP) na rok 2017 byla navržena na základě plnění dlouhodobých úkolů metodické podpory muzejní edukace v ČR, dosavadních výsledků a zkušeností z práce tohoto pracoviště při snaze o udržení
nejvyšší kvality jeho výstupů. Jeho nezbytnou součástí je predikce budoucích potřeb a požadavků na
rozvoj oboru ve střednědobém období.

Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí MCMP

u

1/ TVORBA METODICKÝCH A STUDIJNÍCH
MATERIÁLŮ
– metodický materiál k přípravě muzejních expozic
moderních dějin
– metodický materiál prezentace tradičních svátků
v muzeu
– tisk metodického materiálu k tvorbě muzejních
expozic.
u

2/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
A ODBORNÁ ČINNOST
– zajištění kurzu Základy muzejní pedagogiky, jeho
případná inovace dle aktuálního vývoje požadavků základního vzdělávání v oboru
– uspořádání semináře edukační pomůcky a didaktické hry usnadňující zprostředkování náročných
historických témat
– uspořádání odborného setkání na aktuální téma dle
potřeby odborné muzejně pedagogické veřejnosti
– aktivní účast na odborném dění spojená s vystoupením na konferencích a odborných seminářích
a publikací vlastních textů.
u

3/ VYTVÁŘENÍ PROFESNÍHO ZÁZEMÍ
PRO PODPORU OBORU MUZEJNÍ
PEDAGOGIKY, SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI
PARTNERY V OBLASTI MUZEJNÍ
PEDAGOGIKY, CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
– spolupráce s dalšími subjekty podporující celoživotní učení a neformální vzdělávání (Komise pro

práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG,
ICOM, Asociace institucí dalšího vzdělávání aj.).
u

4/ VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH MUZEJNĚEDUKAČNÍCH PROJEKTŮ
– realizace pilotního projektu v rámci expozice
dějin 20. století pro různé cílové návštěvnické skupiny
– realizace pilotního projektu pro hendikepované
s názvem „Když jsem byl ještě dítě“ – proměny
města Brna ve 20. století.
u

5/ PREZENTACE ČINNOSTI MCMP
A PROPAGACE MUZEJNÍCH A MUZEJNĚPEDAGOGICKÝCH AKTIVIT A ZAPOJENÍ
SE DO DALŠÍCH KULTURNÍCH AKTIVIT
REGIONÁLNÍHO I NADREGIONÁLNÍHO
CHARAKTERU
– spolupráce a účast na projektech rozvíjejících edukační potenciál kulturních institucí a kulturního
dědictví
– zajišťování provozu webových stránek MCMP
a portálu MUZEOEDU
– výstupy z pilotních projektů a výzkumných aktivit, účast na konferencích a seminářích
– zapojení do mimořádných aktivit MZM – např.
Muzejní noc, Den seniorů, výročí 200 let od založení MZM.
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Ediční oddělení
Posláním edičního oddělení je významným způsobem prezentovat a podporovat vědeckou a výzkumnou činnost odborných pracovníků Moravského
zemského muzea. Děje se tak prostřednictvím edičních výstupů, což představuje vydávání periodických publikací, monografií, katalogů k chystaným
výstavám a mnoha dalších doprovodných muzejních materiálů. Náplň činnosti vycházela ze schváleného edičního plánu, který byl redakční radě
přednesen na začátku roku 2017. Naší prioritou, je
především vydávání vlastních recenzovaných neinpaktovaných časopisů a jejich udržení v seznamu
Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Snahou pracovníků edičního oddělení je co nejkvalitnější zpracování zakázek, pre-press příprava
a tisk. Díky možnosti vlastního provozu ofsetové tiskárny se nám podařilo realizovat prakticky veškeré
tisky publikací, periodik a merkantilních tisků podle
schváleného plánu. Samozřejmostí je i navazující
činnost, která se týká finálního knihařského zpracování tiskovin, které naše oddělení nabízí, a tím je
možnost zpracování požadavků na vazbu V1 (šitá
skobkou), V2 (brožovaná). Rok 2017 pro nás tedy
opět znamenal připravit, vytisknout a knihařsky dokončit poměrně velké množství tiskovin, a to jak
v menších tak i větších nákladech. I v letošním roce
jsme pokračovali ve vydávání další řady našeho muzejního časopisu M revue, který představuje volnou
formou vše zajímavé, co se v muzeu v průběhu roku
odehrává či připravuje.
Dále naše oddělení také využilo možnosti představit svou činnost a produkci veřejnosti formou
účasti na mezinárodním knižním veletrhu Svět
knihy 2017, který se již tradičně pořádal v Praze.
Svým rozsahem se řadí k nejvýznamnějším knižním
veletrhům pořádaných v České republice a jako respektovaná akce se tak těší velké pozornosti médií,
čímž výrazně napomáhá propagaci četby knih a literatury. My zde sice patříme mezi ty menší vystavovatele, ale cestu k našemu stánku si opět našlo
mnoho návštěvníků a projevený zájem o naše publikace a informace o dění v Moravském zemském
muzeu byl o to více potěšující.
Distribuce a prodej muzejních publikací byl
v průběhu roku zajišťován prostřednictvím vlastních prodejních míst, zásilkovým prodejem a stá-
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Milan Mačinec, vedoucí oddělení

lým zásobováním knihkupectví v Brně, Praze či jiných městech naší republiky. Je již standardem, že
o naše publikace je poměrně velký zájem i u zahraničních odběratelů. Průběžně byla aktualizována
nabídka nakladatelské produkce na webových
stránkách a e-shopu Moravského zemského muzea.
Ediční oddělení tak získávalo tržby jednak z vlastního prodeje publikací, dále přípravou a tiskem zakázek pro externí zadavatele a další velmi důležitá
část příjmů vychází z kolektivní správy společnosti
DILIA.
Recenzované monografie:
Štěpánek, V. – Mitáček, J. a kolektiv: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII., 300 ks
Oliva, M.: The Paleolithic and Mesolitic in the
Czech lands, 300 ks
Sekerák, J.: Mendel in the Black Box (anglicky),
500 ks
Kostrhun, P. – Soukup, V. – Půtová, B. – Nerudová, Z.
– Jiroušková, J.: Domorodá Afrika, 300 ks
Oliva, M., Kostrhun, P.: Ephemeriden, H. Wankel,
300 výtisků
Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – malí velcí
Shakespearové, 400 výtisků
Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy
Hodonín, Kroměříž, Zlín…, 400 výtisků
Fišer, Z.: František Skopalík. Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespondence, 300 výtisků
Kalinová, A.: Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns v Moravském zemském muzeu (1600–
1765), 400 ks
Galuška, L.: Slované – stopy předků. O Moravě v 6.–
10. století, 700 ks
Vlnas, V. a kolektiv: Tváří v tvář, 350 ks
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Přehled plánovaných periodik, která byla realizována v roce 2017:
Odborná periodika MZM (sazba, tisk):
– Anthropologie 1, 2, 3/2017;
– Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 1,
2/2017;
– Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 1,
2/2017;
– Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 1,
2/2017;
– Folia Numismatica 1, 2/2017;
– Folia Mendeliana 1, 2/2017;
– Folia Ethnographica 1, 2/2017.
Katalogy, metodiky, merkantilní tisky (sazba, tisk):
– H. Dvořáková: Venuše, fotografie J. Štreita
– B. Půtová: Království Benin
– MCMP: Expozice jako místo pro vzdělávání
– měsíční programy, pozvánky, propagační skládačky, letáky, vstupenky, pohlednice...
– M revue, 1–2 2017, muzejní časopis
Externí tisky:
– Mykologické listy – odborný časopis A5, 1–3/2018,
3× ročně, 250 ks, V2
– Zoo Brno – odborný časopis A4, 1–4/2018,
4× ročně, 2 000 ks, CZ, AJ, V1

Svět knihy 2017,
Praha.
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Ústřední knihovna
Knihovna a Archiv MZM
Knihovna Moravského zemského muzea v roce
2017 v souladu se svým posláním shromažďovala,
zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literaturu
a poskytovala odborné knihovnické, bibliografické
a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům
MZM, ale i široké veřejnosti. V současné době má
knihovna MZM registrováno 827 uživatelů. Celkový
počet výpůjček za rok 2017 byl 2 098 svazků. Ke
konci roku 2017 měla Knihovna MZM 457 017 knihovních jednotek uložených na odborných odděleních a v Ústřední knihovně, roční přírůstek činil
7 060 knihovních jednotek. Na Ústřední knihovnu
z tohoto počtu připadá 48 099 knihovních jednotek
s ročním přírůstkem 73 kusů.
Všechny knihovní fondy jsou postupně zpracovávány v systému Verbis a záznamy jsou dodávány do
Souborného katalogu ČR. Během roku 2017 bylo do
Souborného katalogu zasláno 4 725 záznamů. V jednotlivých knihovnách MZM, stejně jako v Ústřední
knihovně, probíhaly periodické revize části knihovního fondu, které budou pokračovat i v roce 2018.
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 2017 se Knihovna MZM zapojila do
projektu Česká knihovna (MZK Brno) a dále získala
finance z projektu MK ČR VISK 5 Retrokon,
v rámci kterého bylo s pomocí brigádníků zhotoveno 2 477 katalogizačních záznamů odeslaných do
SK ČR.
Muzeologická knihovna čítala k 31. 12. 2017 celkem 10 793 přírůstkových čísel, roční nárůst činil
41 knihovní jednotku. Kromě zaměstnanců muzea
ji z řad veřejnosti využívají především studenti muzeologie z Masarykovy univerzity, počet výpůjček
dosáhl čísla 73 (z toho absenčních 12). Dvakrát
ročně je vydávána informační brožura o nových přírůstcích.
Pracoviště také zajišťovalo během roku 2017 tlumočení při akcích se zahraniční účastí a překlady
cizojazyčných resumé pro periodika vydávaná
MZM, anotací výstav pro potřeby oddělení komunikace a marketingu, popř. jednotlivých odborných
oddělení. Podílelo se na překladech četných textů
pro akce související s oslavami 200. výročí založení

Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

MZM, zajišťovalo překlady archivních dokumentů
k počátkům muzea, tlumočení na komentovaných
prohlídkách nové stálé expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století a výstavy Chvála sběratelství a na akci Mendel Day 2017.
Archiv a spisovna MZM
Spisovna MZM zajišťovala veškeré standardní
služby. Archiv pokračoval v katalogizaci a inventarizaci, přibylo 6,8 běžných metrů zpracovaných archiválií hlavního fondu. Elektronicky bylo zpracováno šest chybějících ročníků novinových výstřižků
z let 1970–1990. Archiv byl dále zapojen do dobrovolnického programu a od ledna do prosince spolupracoval s jedním dobrovolníkem. Nadále byly
poskytovány služby odborníkům a studentům. Celkem archiv MZM navštěvovalo 18 badatelů z řad zaměstnanců i externích zájemců, mnoha dalším byly
poskytovány informace a konzultace. Během roku
2017 došlo také k elektronickému zpracování písemností týkajících se zejména jihomoravských
muzeí z období padesátých až osmdesátých let
20. století v celkovém rozsahu 3,3 běžných metrů.
Publikační činnost v M revue:
Brodesser, S. – Fišer, Z. – Obrovský, J.: Tři ohlédnutí
do minulosti našeho muzea. Co vyprávějí archivy,
M revue 1/2017, Brno 2017, s. 4–10.
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Ústav Anthropos
Odborné aktivity ústavu se v roce 2017 soustřeďovaly na výzkum pravěké těžby v Krumlovském lese
(M. Oliva), terénní paleontologický výzkum a zpracování kostních pozůstatků fauny posledního glaciálu z jeskyní Barová a Jáchymka, zpracování zvířecího osteologického materiálu ze dvou moravských
lokalit (Kostelec na Hané a Držovice) kultury nálevkovitých pohárů (M. Roblíčková), antropologickou
analýzu neolitického souboru z Horných Krškan,
účast na záchranných archeologických výzkumech
v Popůvkách a Ostrovačicích a na exhumaci německých vojáků v Litobratčicích (Z. Tvrdý).
V roce 2017 probíhala hlavní část realizace výstavy „Vítejte u neandertálců“ (P. Neruda) včetně komentovaných přednášek (P. Neruda, pracovníci
Centra kulturní antropologie) a doprovodných programů (Dětské muzeum).
V průběhu roku vyhodnocoval P. Neruda společně
se Z. Patákovou, G. Pykou a E. Valterovou (fy
Thermo Fisher Scientific) digitální snímky Věstonické venuše, které byly pořízeny na speciálním mikrotomografu firmy FEI v Brně (dnes Thermo Fisher
Scientific) v roce 2016. Kromě těchto vnitroústavních úkolů jsou kurátoři a vědečtí pracovníci
ústavu zapojeni do projektu VO a dva vědečtí pracovníci (M. Oliva a P. Neruda) přednášeli základní
(povinné) kurzy na třech vysokých školách. Pokračovalo interdisciplinární vyhodnocování epigravettienského sídliště na Vídeňské ulici v Brně pod vedením kurátorky Z. Nerudové, která je od roku 2016
systemizována pod Centrem kulturní antropologie.
M. Oliva vydal monografii v angličtině o paleolitu
a mezolitu českých zemí v evropském kontextu. M.
Oliva je členem komise AV ČR pro udělování titulu
D.Sc. a mnoha dalších grémií.
P. Neruda byl místopředsedou panelu P405 a člen
oborové komise OK 4 Grantové agentury České republiky. P. Neruda je členem odborného panelu sestaveného Ministerstvem kultury v souvislosti s přípravou nového databázového programu na správu
sbírek (ELVIS).
Sbírkotvorná i odborná činnost byla omezena
rozsáhlou rekonstrukcí elektrických a datových sítí
v budově na Zelném trhu 7. V průběhu roku se podařilo vyměnit sítě a zrenovovat některé části budovy v přízemí a 1. patře. Rekonstrukční práce
budou probíhat i v roce 2018. V roce 2017 pokra-
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Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.,
vedoucí oddělení

čovala celková redislokace paleolitického depozitáře
z Budišova do Rebešovic. Významným laboratorním úkolem byla rozsáhlá rekonstrukce dvou originálních mamutích klů pro Muzeum Sokolově.
Vědecko-výzkumná činnost
Prováděná vědecká činnost byla úzce svázaná s cíli
IP DKRVO. Kromě toho pokračovaly dílčí výzkumné projekty zaměřené na analýzu vnitřního složení keramického těsta Věstonické venuše, a odborně byl posouzen zvířecí osteologický materiál
z objektů mladší doby bronzové lokality Ivanovice
na Hané 6 a byly vypracovány antropologické posudky do nálezových zpráv o záchranných výzkumech v Ostrovačicích a Popůvkách.
Pracovníci ústavu se podíleli na výzkumných projektech řešených společně s kolegy ze zahraničních
institucí:
Výzkum retušérů z tvrdých živočišných tkání –
P. Neruda společně s E. Turner z MONREPOS –
Archaeological Research Centre and Museum for
Human Behavioural Evolution (RGZM, Německo).
NORTH-UP Project – výzkum vývoje fauny a člověka v pozdní fázi viselského glaciálu – P. Neruda,
Z. Nerudová a M. Roblíčková společně s H. Reade
a S. Grimm, UCL, Anglie.
Historie medvěda hnědého Ursus arctos Linnaeus,
1758 v České Republice v průběhu MIS 1 – M. Roblíčková společně s A. Marciszakem (Department
of Paleozoology, Institute of Environmental Biology,
Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław. Polsko), dále se na projektu podílejí: R. Kyselý
(ARÚ AVČR), J. Wagner (NM), J. Andreska (UK).
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Byla navázána spolupráce s Katedrou archeologie
a klasických studií univerzity ve Stockholmu (Dalia
Pokutta) při analýze izotopů pro výzkum výživy
a mobility (lokality Velim a Modřice).
Pedagogická činnost
M. Oliva přednášel na UK v Praze, MU v Brně
a ZČU v Plzni a vede tu i několik doktorských
prací. Vypracoval posudek na doktorát Ph.D. Michaely Polanské pro Université de Panthéon-Sorbonne.
P. Neruda přednášel v zimním semestru na katedře archeologie MU v Brně.
Vyžádané přednášky
„Ze života neandertálské rodiny“, Etnografický
ústav Univerzity Karlovy, Praha, 12. 4. 2017 (P. Neruda)
„Pohřební ritus kultury s lineární keramikou“, Ústav
antropologie PřF MU, Brno, 13. 12. 2017 (Z. Tvrdý)
Přednášky pro veřejnost a popularizace
V rámci výstavy „Vítejte u neandertálců“ přednesl
P. Neruda následující přednášky v Pavilonu Anthropos:
„Střední paleolit v českých zemích. Trocha historie
a současnost“, 29. 3. 2017
„S neandertálci na cestách po světě“, 26. 4. 2017
„Na návštěvě v neandertálském obydlí“, 7. 6. 2017
„Neandertálská dílna - technologie středního paleolitu“, 28. 6. 2017
„Neandertálský jídelníček“, 27. 9. 2017
„Neandertálci za hranicí všedního dne – estetika
a sociální chování“, 25. 10. 2017
V rámci oslav dvousetletí Moravského zemského
muzea prezentovaly M. Roblíčková a S. Černocká
úsek kvartérní paleontologie Ústavu Anthropos
v odpoledním programu pro veřejnost na Zelném
trhu dne 9. září 2017. Děti měly možnost zkusit si
práci paleontologa – vyhledat odlitek zvířecí kosti
v písku a pokusit se zjistit, o jakou kost se jedná a ze
kterého zvířete pochází. Dospělí si mohli prohlédnout originální kostru jeskynního medvěda a několik fosilních zvířecích lebek.
Mimo rámec těchto akcí prezentoval M. Oliva
přednášku „Lovci mamutů na Moravě“ v Muzeu
v Moravském Krumlově (7. února) a „Morava
v době lovců mamutů“ v Muzeu ve Vedrovicích
(26. 10.).

Účast na vědeckých konferencích a seminářích
v zahraničí
Mezinárodní konference Hugo Obermaier Tagung,
Aurich, Německo 17.–23. 4. 2017, odborná přednáška „Technology of Early Szeletian Leaf Point
Shaping: A Case Study of Refittings from Moravský Krumlov IV Open-air Site (Moravia, Czech
Republic)” (P. Neruda společně s Z. Nerudovou).
Mezinárodní konference The Big Puzzle 30 Years
After, Tarragona, Španělsko 8.–13. 5. 2017, odborná přednáška „Technology of Early Szeletian
Leaf Point Shaping: A Case Study of Refittings
from Moravský Krumlov IV Open-air Site (Moravia, Czech Republic)” (P. Neruda společně
s Z. Nerudovou).
Mezinárodní konference 23rd International Cave
Bear Symposium (ICBS 2017), Liptovský Mikuláš,
Slovensko 4.–7. 10. 2017, odborná přednáška
„Last Glacial mammalian assemblage from Barová
Cave (Moravian Karst, Czech Republic) – new findings” (M. Roblíčková).
Účast na vědeckých konferencích a seminářích
v ČR:
Seminář o Věstonické venuši, Moravská galerie
v Brně 16. 3. 2017, odborná přednáška: „Věstonická venuše – objev a význam“ (M. Oliva).
Seminář o význačných postavách Moravského
krasu, Skalní mlýn 7. 11. 2017, odborná přednáška
„Osobnost Jana Kniese“ (M. Oliva).
6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017 (GEPAARD 2017), Pavlov 18. 5. 2017,
odborná přednáška „Revizní výzkum pleistocenní
fauny jeskyně Jáchymka (Moravský kras)“ (M. Roblíčková jako druhý autor).
Antropologické dny 2017, Olomouc 6.–7. 9. 2017,
odborná přednáška „Antropologie nejstarších zemědělců a složení jejich stravy – modelový příklad
z Nitry a Vedrovic.“ (Z. Tvrdý ve spolupráci s I. Jarošovou).
Jiné zahraniční služební cesty:
Studijní cesta po italských paleolitických lokalitách,
31. 7. – 7. 8. 2017 (P. Neruda, Z. Nerudová)
Studijní cesta po francouzských paleolitických lokalitách, 24. 6. – 9. 7. (M. Oliva).
Kurýrní cesta na instalaci výstavy Klimagewalten
v Halle (BRD), 20.–23. 11. (M. Oliva)
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Vystoupení v médiích
Hodinový rozhovor v pořadu Host do domu, Český
rozhlas 2, 13. 3. 2017 (M. Oliva)
Věstonická venuše pod drobnohledem, Český rozhlas, 17. 8. 2017 (P. Neruda)
Tajemství Věstonické venuše mizí, ČT 24, 21. 8.
2017 (P. Neruda)
Shapely Czech Venus reveals secrets, Český rozhlas
Praha, 23. 8. 20147 (P. Neruda)
Jak vystavit venuši? Živý rozhovor a diskuse s R. Koryčánkem. Český rozhlas Brno, 31. 8. 2017 (M. Oliva)
Ediční činnost
Pracoviště zajišťovalo vydávání odborných časopisů
Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales vyšla čísla
2016/2 a 2017/1 (M. Oliva, vedoucí redaktor),
ediční zpracování a vydání časopisu Anthropologie, vyšly svazky 55/1–2, 55/3 (Z. Nerudová, vedoucí redaktorka).
Práce v redakční radě časopisu Anthropologie
(M. Oliva, P. Neruda), Archeologické výzkumy na
Vysočině (P. Neruda), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne (P. Neruda) a Archeologické rozhledy (M. Oliva).
Další publikační a ediční činnost:
Neruda, P. 2017: GIS analysis of the spatial distribution of Middle Palaeolithic artefacts in Kůlna Cave
(Czech Republic). Quaternary International 435,
Part A, 58–76.
Nerudová, Z. – Neruda, P. 2017: Technology of Moravian Early Szeletian leaf point shaping: A case
study of refittings from Moravský Krumlov IV
open-air site (Czech Republic). Quaternary International 428, Part A, 91–108.
Nejman, L. – Wood, R. – Wright, D. – Lisá, L. – Nerudová, Z. – Neruda, P. – Přichystal, A. – Svoboda,
J. 2017: Hominid visitation of the Moravian Karst
during the Middle-Upper Paleolithic transition:
New results from Pod Hradem Cave (Czech Republic). Journal of Human Evolution 108, 131–146.
Oliva, M. 2017: Těžba rohovce z doby kultury nálevkovitých pohárů v Krumlovském lese (jižní
Morava). Archeologické rozhledy 69, 3–22.
Oliva, M. 2017: Příběh neandertálské čelisti z jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu. AMM sci.
soc. 102/1, 3–16.
Oliva, M. 2017: Eneolitická těžba rohovce ve východní části I. revíru v Krumlovském lese (okr.
Znojmo). AMM sci. soc. 102/1, 39–54.
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Oliva, M. 2017: Les pointes foliacées triangulaires
et le type de Míškovice. In: S. Vasilyev, A, Sinitsyn
& M. Otte édit.: Le Sungirien, Colloque du 8. commission UISPP à Saint-Pétersbourg 2016, 119–126.
ERAUL 147, Liège.
Oliva, M. 2017: Okolí Modřic ve starší době kamenné. In: J. Mitáček – R. Procházka edd.: Modřice – dějiny obce, 27–44. MS Modřice – MVS
Brno.
Oliva, M. 2017: Pestré osudy Ochozské čelisti.
M revue, Časopis Moravského zemského muzea
2017/1, 23–25.
Oliva, M. 2017: Nad Efemeridami Heinricha Wankela. In: M. Oliva – P. Kostrhun (edd.): Heinrich
(Jindřich) Wankel: Ephemeriden aus meinem
Leben, 7–8. MZM, Brno.
Oliva, M. 2017: Redakční poznámka, in M. Oliva –
P. Kostrhun (edd.): Heinrich (Jindřich) Wankel:
Ephemeriden aus meinem Leben, 59, 97, 118–119.
MZM, Brno.
Oliva, M. 2017: Krumlovský les 2010–2012: lengyelská těžba rohovce ve východní části I. revíru.
AMM sci. soc. 102/2, 115–138.
Oliva, M. 2017: Die Kunst des Gravettien/Pavlovien
in Mähren. Halle. In: H. Meller – T. Puttkammer
(Hrsg.): Klimagewalten – Theibende Kraft der
Evolution, 338–359. Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle.
Oliva, M. 2017: Palaeolithic and Mesolithic of the
Czech Lands (Moravia and Bohemia) in the European context. MZM, Brno.
Roblíčková, M. – Nohálová, H. – Parma, D. 2017: Soubory osteologického materiálu a využívání zvířat. In:
Parma, D. a kol.: Archeologie střední a mladší doby
bronzové na Vyškovsku. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., p. 343–355.
Roblíčková, M. – Nývltová Fišáková, M. – Káňa,
V. 2017: Last Glacial mammalian assemblage from
Barová Cave (Moravian Karst, Czech Republic) –
new findings. Aragonit 22/1, 22–23.
Káňa, V. – Roblíčková, M. 2017: Moravian Karst
cave lion – population on the crossroad, what we
know about it? Aragonit 22/1, 12–13.
Marciszak, A. – Schouwenbourg, Ch. – Lipecki, G. –
Gornig, W. – Káňa, V. – Roblíčková, M. 2017:
Steppe brown bear Ursus arctos priscus Goldfuss,
1818 – huge scavenger of Late Pleistocene grasslands paleocommunities. Aragonit 22/1, 18.
Plichta, A. – Roblíčková, M. – Káňa, V. 2017: Morphometrical analyses of cave bear populations from

Barová Cave in Moravian Karst (Czech Republic).
Aragonit 22/1, 20–21.
Roblíčková, M. 2017: Jeskyně Jáchymka vydala další
tajemství. M revue, Časopis Moravského zemského muzea 2017/2, 53–54.
Jarošová, I. – Tvrdý, Z. 2017: Diet and diversity of
early farmers in Neolithic period (LBK): Buccal
dental microwear and stable isotopic analysis at
Vedrovice (Czech Republic) and Nitra – Horné
Krškany (Slovakia). Anthropologie 55, 3, 353–384.
Kromě vědeckých výstupů prováděli pracovníci
ústavu recenzní řízení pro česká a zahraniční periodika a vypracovali posudky bakalářských a diplomových prací.
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Centrum kulturní antropologie
Centrum kulturní antropologie (CKA), pokračovalo
v roce 2017 ve své činnosti, která přímo navazuje na
dlouhodobý program Pavilonu Anthropos, v němž
CKA také sídlí. Oddělení tematicky čerpá z odkazu
jednoho ze zakladatelů české kulturní antropologie
a muzeologie a současně poválečného zakladatele
Anthroposu Jana Jelínka. Oddělení se ve své činnosti
rovněž snaží maximálně využít potenciál sbírkového
fondu, který spravuje, tj. sbírky mimoevropské etnologie. Úspěšně take pokračuje v činnosti antropologické 3D rekonstrukce (antropoložka Mgr. Eva Vaníčková), která na počátku roku vedla v rámci CKA
ke konstituování Laboratoře antropologické rekonstrukce. V rámci další činnosti bylo pokračováno ve
zpracování a publikování výsledků z oboru dějin archeologie a dalších příbuzných věd (Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.). Činnost oddělení se rozšířila také
o realizaci terénních archeologických výzkumů (doc.
Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.) a zintenzivnilo své
aktivity v oblasti muzeologie (Mgr. Martina Galetová, Ph.D.). CKA se obsahově a tematicky rovněž
stará o náplň Pavilonu Anthropos (výstavy, přednášky, prezentace projektů aj.). CKA v roce 2017 vydalo třetí kolektivní monografii z nově založené řady
Studie Centra kulturní antropologie.
V roce 2017 bylo navázáno na tradici úspěšných
výstav a doprovodných akcí pro veřejnost, které rozvíjely témata z oblasti archeologie, kulturní antropologie, etnologie a historie. V průběhu roku v prostorách Anthroposu pokračovala výstava „Vítejte
u neandertálců“ (autor Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
z Ústavu Anthropos), kterou navštívilo celkem
13 067 návštěvníků. Na výstavě se CKA podílelo
přesnou anatomickou rekonstrukcí postavy neandertálce, v této podobně jedinou v ČR. V suterénním
výstavním stále byla veřejnosti přístupná obnovená
galerie obrazů Z. Buriana „Zápas ichtyosaurů aneb
pravěk štětcem Zdeňka Buriana“, kterou navštívilo
12 706 osob. O úspěšném chodu stálých expozic
a výstav Pavilonu Anthropos svědčí přehled návštěvnosti a tržeb i intenzivní využití lektorské služby
především školními skupinami, která poskytuje odborný výklad ve stálých expozicích. Od roku 2010 je
zaznamenán stabilní zájem veřejnosti i organizovaných skupin o program Pavilonu Anthropos (v roce
2017 expozice navštívilo přes 37 500 platících návštěvníků, což byl oproti roku 2016 nárůst o cca 3 000

36

www.mzm.cz

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., vedoucí oddělení

osob). 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.
Ve dnech 31. 5. – 2. 6. byl pracovníky CKA v Pavilonu Anthropos organizován XLV. Seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče.
Vědeckovýzkumná činnost
S posílením odborné složky oddělení výrazně narostly
i odborné aktivity CKA. Na jedné straně bylo pokračováno dalším systematickým zpracováním a digitalizací archivních fondů Moravského zemského
muzea – především písemné pozůstalosti a korespondence Karla Absolona a Jindřicha Wankela. Výsledky
této práce byly v roce 2017 monograficky zpracovány
a publikovány v odborných recenzovaných studiích
(např. monografie Heinrich (Jindřich) Wankel –
Ephemeriden aus meinem Leben/efemeridy z mého
života). K archivnímu zpracování a digitalizaci byly
také využity prostředky z rámce institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZM (P. Kostrhun). V roce 2017
byla vydána kolektivní monografie v rámci Studií
CKA Domorodá Afrika: Antropologická imaginace,
která zhodnotila africké sbírky spravované CKA.
Z. Nerudová se věnovala plnění cílů MZM v.o: terénním výzkumům: sondáže na lokalitě Bratčice, konzultace a spoluúčast při záchranném výzkumu ulice Vojtova. Připravovala společnou publikaci rekonstrukce
tváře pleistocenní ženy (DV 3), v rámci CKA se spolupodílela na odborném zpracování kolekce artefaktů
z Afriky. V plné míře byla rozvíjena činnost odborného úseku zaměřeného na 3D antropologické rekonstrukce podoby člověka, vycházejí z archeologických
a antropologických nálezů. Hlavním počinem byla
celková anatomická rekonstrukce podoby tváře tzv.
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šamanky z Dolních Věstonic, využitá poté ve stálé expozici. V roce 2017 bylo rovněž přistoupeno k první
fázi rekonstrukce podoby dvou žen, obětovaných
v neolitických těžních jamách v Krumlovském lese
(výzkum Ústavu Anthropos, M. Oliva). Pro Národní
muzeum byla vytvořena podoba tváře Kelta z oppida
Závist. M. Galetová se podílela na organizaci několika
odborných setkání na poli muzeologie: Sympozium
Jak vystavit Venuši, Moravská galerie; 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí: Krásný starý nový svět. Archeologie
v muzeích na cestě k budoucnosti, Regionální muzeum v Mikulově; Odvaha k odpovědnosti, mezinárodní konference ICOM, Brno.
Výstavní projekty
CKA v roce 2017 připravilo výroční výstavní projekt
Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí,
který je umístěn v Dietrichsteinském paláci MZM
(zahájení výstavy 22. 2. 2017, autoři Z. Nerudová
a P. Kostrhun). Ve spolupráci s Ústavem etnologie
FFUK (Dr. Barbora Půtová) byla připravena výstava
Království Benin: Bronzy zkropené krví, realizovaná
v kapli Paláce šlechtičen v termínu 13. 4. – 22. 10.
2017 (P. Kostrhun).
Spolupráce s médii
V souvislosti s připravovanými výstavami, prezentacemi
antropologických rekonstrukcí a doprovodnými akcemi Pavilonu Anthropos byla dále intenzivně rozvíjena
systematická aktivní spolupráce s médii celorepublikového i regionálního dosahu: živá vystoupení a interview
v pořadu ČT, Brněnská 1 – Kultura; zpravodajství – ČT,
Prima, Nova, Český rozhlas, rádio Petrov. Tisk: MFDnes, Právo, Lidové noviny, Brněnský deník – Rovnost,
Živá historie aj. při účasti všech pracovníků CKA.
Pedagogická a lektorská činnost
P. Kostrhun
– Filozofická fakulta MU: Kulturní antropologie
(přednášky a semináře povinného kurzu řady
A na Ústavu hudební vědy); Dějiny archeologie ve
střední Evropě (Ústav archeologie a muzeologie)..
Konzultace studentům při tvorbě seminárních či
magisterských pracích; Zvané přednášky na
FFUK Praha. Cyklus veřejných přednášek o významných regionálních osobnostech z dějin vědy
(J. Wankel, J. Knies, K. Absolon): MZM (Univerzita třetího věku), Vlastivědné muzeum Olomouc.
Z. Nerudová
– FF MU Brno Evropa ve starší době kamenné
(podzimní semestr 2017), Filozofická fakulta UP

v Olomouci, výběrové přednášky paleolitické
technologie. UK Bratislava, UK Praha – zvané
přednášky, veřejná habilitační přednáška; přednáška: Aktuální výzkumy na území Brna – paleolit. (XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí
památkové péče, pavilon Anthropos 31. 5. 2017).
Recenzní posudky zahraničním časopisům, editorství a zajištění vydání časopisu Anthropologie.
Členka hodnotícího panelu 405 na GAČR.
M. Galetová
– zvané přednášky na Katedře Antropologie a genetiky člověka UK Praha, přednášky pro veřejnost
v Muzeum Vysočiny Pelhřimov.
E. Vaníčková, I. Koutný (Odd. komunikace a marketingu)
– 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 479 výkladů, které vyslechlo 10 152 osob, což je více než v roce 2016
(převážně školní mládež).
Zahraniční služební cesty
P. Kostrhun: 5.–7. 2. účast na 13. Konferenci environmentální archeologie „Člověk a krajina“, Nitra,
Slovensko. 12.–17. 11. 2017 Moskva, Laboratoř
antropologické rekonstrukce Akademie věd, účast
na konferenci k výročí M. M. Gerasimova.
Z. Nerudová: Aurich, Německo: 18.–22. 4. 2017, zde
společná přednáška: Technology of Early Szeletian leaf point shaping: A case study of refittings
from Moravský Krumlov IV open-air site (Moravia, Czech Republic). 59th Annual Meeting. Tarragona, Španělko (8.–11. 5. 2017), zde společná
přednáška: Nerudová, Z. – Neruda, P.: Technology
of Early Szeletian Leaf Point Shaping: A Case
Study of Refittings from Moravský Krumlov IV
Open-air Site (Moravia, Czech Republic). Workshop: „The Big Puzzle 30 Years Later. A shared
multidisciplinary, Palaeolithic perspective“. Itálie,
zahraniční studijní cesta ve dnech 31. 7.– 7. 8.
2017, Fumane, San Felice, Isernia la Pineta, Paglici
ve spolupráci s univerzitou ve Ferraře.
E. Vaníčková: 5.–7. 2. účast na 13. Konferenci environmentální archeologie „Člověk a krajina“, Nitra,
Slovensko. 12.–17. 11. 2017 Moskva, Laboratoř antropologické rekonstrukce Akademie věd, účast na
konferenci k výročí M. M. Gerasimova.
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Oddělení historie biologických věd
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Oddělení historie biologických
věd a genetiky –
Centrum Mendelianum
Oddělení se zabývá interdisciplinárním výzkumem v oblasti dějin, metodologie a filozofie přírodních věd, především věd o životě, a to zejména
genetiky a molekulární biologie se zvláštním důrazem na studium objevu, života a díla osobnosti
Johanna Gregora Mendela.
Návštěvnické centrum Mendelianum v tomto období rozvíjelo svou činnost hlavně díky spolupráci
s partnerskými vědeckými institucemi u nás a také
v zahraničí. Intenzivní spolupráce pokračovala
především s hlavními partnery, tedy s ÚŽFG AVČR,
Gymnáziem Brno – Třída Kpt. Jaroše, Mendelovou
univerzitou, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, Onkologickým ústavem T. G. Masaryka a dalšími. Tato spolupráce se jednak odráží
v rozšiřování možností aktivit zaměřených na práci
s návštěvníky v demonstrační molekulární biologické laboratoři, jednak ve zprostředkování spolupráce na mezinárodní úrovni. Kromě dalších pokračujících aktivit byla rozvíjena propagace myšlenky
zavedení Mezinárodního dne J. G. Mendela. Tato
myšlenka vznikla na půdě centra a získala širokou
mezinárodní podporu, včetně podpory a oficiální
záštity této akce Českou komisí pro UNESCO. Konkrétně v rámci projektu zavedení Mezinárodního
dne J. G. Mendela spolupracuje Centrum Mendelianum s The Japan Mendel Society, (University of
Tokyo), Macleay Museum (The University of Sydney), Mendel Society of Vienna and University of
Natural Resources and Life Sciences Vienna
(BOKU), Department of Medicine, University of
Arizona, Tuscon a Utah Valley University.
V daném období pokračovaly aktivity centra zaměřené na cílové skupiny tuzemských i stále přibývajícího počtu zahraničních návštěvníků. Tradiční
součástí strategie pro dosahování větší atraktivity
a návštěvnosti bylo uspořádání zvláštních akcí, doplněných možností využití slev prostřednictvím
elektronického rezervačního systému. Důkazem je
více než dvojnásobný nárůst rezervovaných návštěv
proti minulému sledovanému období. I díky těmto
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prvkům byla udržena vysoká kvalita nabídky centra, které bylo dosaženo v minulosti. Expozice centra byla v toto období doplněna o nové interaktivní
části s názvem Hrátky s hrášky a novými panely Po
stopách JGM, Mendel a svět, Jak chutná genetika
a byla obměněna a doplněna stezka Mendelovým
Brnem. Na terase s Mendelovými rostlinami došlo
k obnově a výsadbě řady živých rostlin, se kterými
kdysi Mendel experimentoval, cca 30 rodů, zejména se zaměřením na kolekci variet okrasných
květin rodu Fuchsia.
Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení se i nadále věnuje dalšímu výzkumu Mendelovy vědecké práce v souvislosti s přijetím a dalším historickým vývojem interpretace jeho objevu.
Cílem této práce je zpracování a doplnění dokumentace historicko-vědního kontextu Mendelova
objevu, zejména ve vztahu k vývoji přírodních věd
na Moravě a vzniku moderní genetiky a analýza interpretací Mendelova objevu, zejména ve vztahu
k evoluční teorii a dalšímu komplexnímu vývoji věd
o životě. Součástí výzkumného projektu je monografická publikace, která vznikla a byla vydána pod
názvem: Anordnung: Mendel’s Discovery of Inherited Information.
Oddělení provádí systematicky výzkum Mendelova
vědeckého odkazu už téměř půl století se zaměřením
na historiografii genetiky a studium významu J. G.
Mendela v rámci vývoje evropské a globální kulturní
integrace. Proto je výzkumná činnost také upřena na
studium vývoje genetiky v Československu mezi světovými válkami a na vliv komunistické ideologie a politiky na biologii a genetiku v padesátých a šedesátých
letech dvacátého století.
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Výstavy/expozice
7. 3. – 4. 4. Výstava Centra Mendeliana v rámci cyklu
prezentací oddělení ke 200. výročí založení MZM.
9. 3. – 31. 7. 2017. Prof. Dr. Daniel J. Fairbanks: In
Mendel’s Footsteps. V Mendelových stopách –
Osobnosti, místa a vědecký výzkum v životě Gregora Mendela. Kolekce obrazů, kreseb a plastik;
autor je uznávaný vědec, umělec a učitel, v současné době působí jako profesor genetiky a děkan
věd na Utah Valley University.
– výstava Mendelovy experimentální rostliny na terase Centra Mendeliana byla celoročně průběžně
obměňována a doplňována, zvláště o nové přírůstky
kvetoucích rostlin z rodů Salix, Fuchsia a Dianthus.
Přednášky a akce pro veřejnost
7.–9. 3. 2017 Mendel Day:
7. 3. – Mendel v Moravském zemském muzeu – komentovaná procházka Brnem; Vernisáž výstavy
Mendeliana v rámci cyklu prezentací oddělení ke
200. výročí založení MZM.
8. 3. – Mezinárodní Mendelův den v Brně:
– dopoledne program pro studenty a komentované
prohlídky Mendeliana;
– odpoledne Mendel Team; vernisáž výstavy In
Mendel Footsteps; udělení Mendelovy pamětní
medaile za rok 2017 prof. Fairbanksovi;
– koncert: Selected for Mendel, z díla Leoše Janáčka,
Hilary Demske a Donna Fairbanks (USA).
9. 3. – Mendel mezi Brnem a Vídní, odborná exkurze do Vídně.
25.–26. 4. 2017 Odpoledne s DNA, Interaktivní program a přednášky pro studenty VFU.
7.–9. 6. 2017 Mendel Forum 2017:
7. 6. – přednášky z cyklu Genetika všemi smysly;
8. 6. – dopoledne pro studenty – přednášky 200 let
muzea, 55 let oddělení genetiky, návštěvy konzervátorských pracovišť muzea, odpoledne interaktivní program pro návštěvníky;
9. 6. – Junior Mendel Forum 2017 - názorová platforma pro studenty.
21. 7. 2017 Mendelovy narozeniny:
– dopoledne – Vůně genetiky, Mendlovy dopisy
domů, neformální posezení na terase s narozeninovým pohoštěním;
– odpoledne – Zábavný program v laboratořích.
Popularizační akce Prázdninové středy s genetikou
2017.
8. 9. 2017 Festival vědy s ABB – Dopravní hřiště Riviéra. Účast na festivalu s programem pro školy.

9. 9. 2017 Oslava 200 let MZM Zelný trh. Prezentace
Mendeliana na Zelném trhu v rámci oslav dvousetletého výročí založení MZM.
Účast na vědeckých konferencích a seminářích
18. 12. 2017 J. Sekerák: Podsbírka Mendeliana
MZM – historie a zkušenosti. Odborný seminář:
Uchování dokladů a dokumentů v oblasti historie
vědy a techniky v ČR. Ústav soudobých dějin
AVČR a Národní technické muzea v Praze, Kostelní 1320/42, Praha, Holešovice.
Spolupráce s médii
9. 9. 2017 Na počátku byl hrášek. Česká televize,
pořad cyklu Historie Cs., díl 409. Publicistický cyklus o významných okamžicích československých
a českých moderních dějin. 52 min. Diskuse
v rámci pořadu o J. G. Mendelovi a počátcích genetiky se zúčastnil J. Sekerák.
8. 3. 2017 Tisková konference k Mendel Day 2017,
v rámci akce pak byla série několika reportáží
a rozhovorů do Českého rozhlasu Brno a Rádia
Petrov.
Ediční činnost
Folia Mendeliana, 2017, 53/1-2, ISSN 0085-0748.
Mendel Forum 2017, Sborník konference, ve spolupráci s UŽFG AVČR, 60 s. Vydalo Tribun EU,
2017, ISBN 978-80-263-1326-7.
Jiří Sekerák: Anordnung: Mendel’s Discovery of Inherited Information. Brno: Moravian Museum,
2017, 145 s. ISBN: 978-80-7028-491-9.
Ostatní aktivity
Jiří Sekerák je dlouholetým aktivním členem Českého národního komitétu pro dějiny vědy a techniky. Dále je spolu s prof. Evou Matalovou zakládajícím členem odborné pracovní skupiny Brno
Mendel Team, která sdružuje tyto spolupracující brněnské instituce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. (partner za výzkumné instituce),
Mendelova univerzita v Brně (partner za vysoké
školy), Gymnázium Kpt. Jaroše (partner za střední
školy), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Masarykův
onkologický ústav, Ústav biologie obratlovců
AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a další.
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Historické oddělení
Rok 2017 proběhl ve znamení oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea a pro Historické oddělení (dále HO) to znamenalo vyvrcholení
několikaletých příprav tvorby nové stálé expozice
dějin 20. století Středoevropská křižovatka: Morava
ve 20. století. V tomto roce nebyly zaznamenány
žádné personální změny. Ing. Luděk Navara jako externí spolupracovník HO na DPČ nadále pracoval
v rámci příprav expozice budoucího „muzea totality“ v budově bývalé věznice v Uherském Hradišti
sběrem exponátů a zaznamenáváním vzpomínek
pamětníků – bývalých vězňů, apod. Stejně tak
PhDr. Slavomír Brodesser se jako emeritní pracovník HO věnoval i v roce 2017 digitalizaci a novému
uložení sbírkových negativů.
Sbírkotvorná činnost
V roce 2017 bylo do Přírůstkové knihy HO MZM
zapsáno 33 nových čísel nových souborů, což obnáší
3 312 ks sbírkových předmětů a dokumentů.
Z těchto nových přírůstků stojí za zmínku například
písemná pozůstalost skautského činovníka Mirko
Perničky (6/2017), obsahující vzpomínkové studie,
almanachy, korespondenci a další dokumenty
(o počtu více než 700 kusů), vztahující se k historii
16. oddílu Junáka v Brně-Žabovřeskách v letech
1919–1989. Dále se jedná o soubor uniforem a výstrojních součástí (přilby, čepice, plynové masky)
různých armád hlavně z období od konce 2. světové
války do 90. let 20. století a soubor sádrových bust
a plastik (T. G. Masaryk, E. Beneš, K. Gottwald,
A. Zápotocký, F. D. Roosevelt, J. V. Stalin, V. I. Lenin
aj.) o celkovém počtu 107 kusů, pocházející z pozůstalosti významného moravského historika – archeologa Prof. PhDr. Zdeňka Měřínského CSc, který
mimo jiné v letech 1989–1992 vedl historicko-archeologické oddělení Moravského zemského muzea.
Z období čs. zahraničního odboje za 2. světové
války stojí rovněž za zmínku část pozůstalosti čs. parašutisty z Velké Británie svob. asp. Františka Pavelky (20/2017), obsahující například naprosto unikátní Pavelkův deníček s jeho poznámkami z kurzu
úderného boje ve Skotsku z roku 1941, nebo složka
s jeho poznámkami (rozpoznávání výložek německé
armády a SS a spojeneckých armád, jednotlivé
druhy rozkazů apod.) ze Školy pro důstojníky v záloze v Moreton Paddox v březnu 1941.
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PhDr. Jan Břečka, vedoucí oddělení

Stále přetrvává kritický nedostatek úložného prostoru pro sbírkové předměty, hlavně trojrozměrného charakteru. Jako provizorní krok se jeví převoz
části nepotřebných archiválií na půdu Památníku
Bible Kralické, kterou HO využívá, i když tento objekt již není v jeho gesci, to však problém rozhodně
nevyřeší dlouhodobě.
Evidence sbírek ve II. stupni:
PhDr. Jan Břečka
S 22 360 – 23 058 (699 ks)
T 27 160 – 27 340 (181 ks)
Mgr. Hana Prymusová
L 17 001 – 17 539 (539 ks)
L 17 648 – 17 721 (74 ks)
A 1 660 – 3 099
(1 440 ks)
C 6 908 – 8 861
(1 954 ks)
D 4 934 – 5 115
(182 ks)
B 12 233 – 12 567 (335 ks)
PhDr. Zdeněk Fišer
Na 1252 – 1271, Na 1280 – 1281 (22 ks)
Ař 1639 (1 ks)
Celkem 5 427 evidovaných položek ve II. stupni
Revizní činnost
V roce 2017 se revizi fondů HO věnovala Mgr. Hana
Krutílková ve spolupráci s dobrovolnicí Mgr. Karolínou Bartoňovou a emeritním pracovníkem
PhDr. Slavomírem Brodesserem.
Fond D (sbírkové brožury a knihy) – 174 ks
Fond L (pohlednice) – 3000 ks
Fond C (tisky a letáky) – 1 786 ks
Fond B (noviny a časopisy) – 1 003 ks
Fond A (plakáty) – 300 ks
Fond T (historická fotografie) – 1 713 ks
Fond V (moravští umělečtí fotografové) – 1 458 ks
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Celkově byla provedena revize 8 434 inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů,
což je 6, 8 % celkového počtu evidenčních čísel.
Konzervační práce
V roce 2017 provedl Vlastimil Schildberger ml. konzervaci 80 předmětů, z toho 22 ks palných a chladných zbraní pro expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století, 5 ks předmětů
z hromadného hrobu německých vojáků z obce
Charváty u Olomouce, 15 ks předmětů z hromadného hrobu německých vojáků z Litobratřic, 3 ks
předmětů z hrobu vojáka Rudé armády – osada Karlov u Dolních Kounic a 35 ks nalezených předmětů
na poli u Bolíkovic k případu Babice 1951 (viz kapitola Terénní výzkum).
V rámci mezioborové spolupráce provedl Vlastimil Schildberger ml. v Technickém muzeu v Brně
odbornou recenzi postupu konzervátorského zásahu vrtule z letadla Focke-Wulf 190 metodou elektrolytické redukce a s Městským muzeem v Hustopečích spolupracoval na filmovém dokumentu
o osvobození města s názvem Rudá záře nad Hustopečí.
Knihovnická a dokumentátorská práce (CES)
– počet záznamů v Demusu: 1 567 ( 4 384 inventárních čísel)
V roce 2017 bylo v Demusu HO celkem 65 675
záznamů
Digitalizace
Fond L – 437 ks
Fond T – 136 ks
celkový počet digitalizovaných sbírkových
předmětů za rok 2017 – 573 ks
– počet badatelů HO za rok 2017/ počet vydaných
badatelských listů: 14
– počet přírůstků v odborné knihovně HO: 291
knih a časopisů
– rekatalogizace odborné knihovny HO za rok
2017: 437 ks
Centrální evidence sbírek (CES
V průběhu roku 2017 byl celkem 4x aktualizován
stav podsbírky Historického oddělení v Centrální
evidenci sbírek (CES), a to v lednu, dubnu, červenci
a září. Aktualizace byla provedena již pomocí webového nástroje CES-online. Celkem bylo provedeno 7 087 změn, přičemž celkový počet evidenč-

ních čísel v databázi činí v závěru roku 2017 130 495
evidenčních čísel.
Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci HO pokračovali v plnění úkolů
obsažených a schválených v rámci VO:
PhDr. Zdeněk Fišer prováděl pramenné studium
v domácích i zahraničních archivech. V domácích
se jednalo o opakované pobyty a studium fondů
v Okresních archivech Kroměříž a Přerov, v rámci
zahraničních to bylo studium fondů v Martine (viz
kolonka Zahraniční služební cesty). Průběžně také
pracoval na dějinách MZM k 200. výročí jeho
vzniku. Jejich dopracování ovlivnila změna koncepce knihy, a dále neobyčejně náročná časově a jazykově revize původních dokladů ke vzniku muzea
v 19. století, prováděná za součinnosti PhDr. Slavomíra Brodessera. Práce bude dokončena v závěru
roku 2018.
Mgr. Hana Krutílková pracovala v rámci VO na
meziválečných dějinách města Holešova, které
v roce 2018 dostanou podobu ve formě odborné kapitoly v chystané syntéze o dějinách města. Kapitola
byla zpracována na základě pěti návštěv v SOkA
Kroměříž a studia dobového tisku v Moravské zemské knihovně.
Nová stálá expozice Historického oddělení k nejnovějším dějinám
Faktické zahájení projektu Středoevropská křižovatka – Morava ve 20. století odstartovaly na přelomu
února a března 2017 stavební úpravy 3. patra Dietrichsteinského paláce, které prováděla akciová společnost Kalaha se svými subdodavateli. Vedoucí oddělení PhDr. Jan Břečka jako hlavní garant a kurátor
expozice pravidelně dohlížel na kontrolních dnech se
zástupci stavební společnosti Kalaha a architektonického studia Radko Květa (Ing. Rudolf Mátl), s výtvarníky Alicí a Alexandrem Ulmovými z brněnského reklamního, grafického a interiérového studia ULMA
a v neposlední řadě s pracovníky investičního oddělení MZM (Ing. Michaela Kaděrová, Mgr. Igor Frait)
na průběh prací. Celá stavba, až na drobné a očekávané problémy, postupovala podle plánu a v prázdninových měsících mohla začít instalace trojrozměrných předmětů do hotových scénických částí
s kompletní panelovou grafikou. Již v den oslav 200.
výročí MZM dne 9. září 2017 byla expozice z 90 %
hotová, takže tři komentované prohlídky (prováděl
PhDr. Jan Břečka) pro omezený počet návštěvníků
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mohly být zahrnuty do bohatého programu. Slavnostní vernisáž expozice pak proběhla 21. listopadu
2017 za účasti zhruba 150–200 osob. Historické oddělení je nejen garantem tohoto nového projektu, ale
z celkového počtu zhruba 300 trojrozměrných exponátů dodalo 204 předmětů ze svých sbírek. Do náročného projektu, započatého v letech 2013/14, se
aktivně zapojili všichni pracovníci oddělení: PhDr. Jan
Břečka (podíl na scénáři, konzultace, odborný dohled, výběr grafiky, obrazového materiálu a exponátů, aranže), Mgr. Hana Krutílková (podíl na scénáři, konzultace s režisérem Pavlem Jiráskem, výběr
a scanování obrazového materiálu), PhDr. Zdeněk
Fišer (podíl na scénáři), Bc. Martina Sekeráková
(scanování obrazového materiálu), Vlastimil Schildberger ml. (konzervace zbraní, konzultace k aranži
vitríny k 1. světové válce).
Připravovaný projekt muzea totality v Uherském
Hradišti
V roce 2017 se HO zapojilo do přípravných prací na
vybudování stálé expozice komunistického teroru
v části areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti.
Tímto úkolem je od počátku pověřen Ing. Luděk
Navara, který během uplynulého roku vypracoval
libreto pod názvem Příběhy slz / Cestopis zla a dále
se věnoval zejména kontaktům s pamětníky v rámci
mapování třetího odboje a perzekuce z doby komunistické totality. Navštívil a zaznamenal vyprávění
sedmi bývalých vězňů z Uherského Hradiště: Josef
Húsek (Zlín), Jan Janků (Hanušovice), Anna Hónová (Uherský Brod), Jaroslav Mojžíš (Brno), Bohumil Zhof (Hovězí u Vsetína), Rostislav Šimek
(Březolupy) a Vlasta Černá z Brna – tuto poslední
návštěvu z 29. 3. 2017 zorganizoval a také se jí
zúčastnil PhDr. Jan Břečka. Vedle toho Ing. L. Navara kontaktoval dalších 16 osob, včetně potomků
politických vězňů a odbojářů. Pro účely chystané expozice získal do sbírek MZM, vedle motáků či jejich
kopií, dopisů z vězení, a fotografií, například tyto
vzácné trojrozměrné exponáty:
– hlava Krista, práce sochaře a vězně Jaroslava Šlezingera (chlebová hmota)
– šachové figurky (chlebová hmota barvená moukou a sazemi)
– obraz s motivem uherskohradišťské věznice, obraz
s motivem Poslední večeře a štítek z urny popraveného Františka Many z Horní Lidče
– růženec, práce vězně Karla Cikrleho (chlebová
hmota, barvená cihelným prachem, drátek)
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– přívěsek s perlou, dar spoluvězni od vězněného
důstojníka Františka Skokana, který byl 7. října
1950 v Praze popraven. Přívěsek pochází pravděpodobně ze severní Afriky. Skokan jej daroval
spoluvězni těsně před svou popravou.
Vedle vyhledávání a návštěv pamětníků se Ing. Luděk Navara zúčastnil dne 3. 10. 2017 pokusu o přesnou lokaci místa popraviště na nádvoří bývalé věznice v Uherském Hradišti, společně se zástupci
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, Územní
pracoviště Brno) a pamětníkem Janem Janků. Jím
určené místo bylo označeno a proběhne zde výzkum. Společně s PhDr. Janem Břečkou se Ing. Luděk Navara aktivně zúčastnil mezinárodní konference „Místo utrpení jako místo paměti aneb
věznice Cejl v kontextu českých dějin“, v Brně dne
23. 11. 2017, kterou jako čelný představitel Občanského sdružení Paměť rovněž spoluorganizoval.
Terénní výzkum
Dne 25. 9. 2017 zorganizovalo HO (Vlastimil
Schildberger ml., Ing. Luděk Navara) průzkum na
poli u obce Bolíkovice, kde dne 3. července 1951 zahynuli dva útočníci ze školy v Babicích. Na poli
tehdy zemřel Ladislav Malý a Antonín Plichta
mladší. Jeho bratr Stanislav Plichta byl těžce raněn
a další člen skupiny – Antonín Mityska – se vzdal.
Tito čtyři muži podnikli o den dříve přepad babické
školy, kde zastřelili tři funkcionáře jednající na
schůzi Místního národního výboru (MNV). Útočnici se poté ukryli právě na poli u nedalekých Bolíkovic, kde byli obklíčeni.
Předběžný povrchový průzkum místa přestřelky
proběhl za pomoci detektoru kovů, který měl za cíl
najít zbytky střeliva, určit jejich původ, použité
zbraně a současně potvrdit místo uváděné v archivních materiálech, případně ve vzpomínkách pamětníků. Základním výchozím dokumentem pro lokaci
byla dobová mapka z vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti. Předběžný průzkum předpoklad potvrdil,
navzdory tomu, že podle dochované dokumentace
byla část střeliva posbírána hned po incidentu. Další
průzkum na místě proběhl v listopadu téhož roku.
Je třeba zdůraznit, že se pravděpodobně jedná
o první podobný průzkum v této lokalitě, která
přímo souvisí s událostmi z období největšího komunistického teroru v 50. letech 20. století.
Dalšími terénními pracemi roku 2017 byly záchranné exhumace ostatků vojáků z 2. světové
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války: nález hrobu německého vojáka v Lažánkách
(březen), negativní průzkum hromadného hrobu
německých vojáků na Šmelcovně u Veverské Bitýšky
(duben), nález ostatků 14 německách vojáků
v Charvátech u Olomouce (květen), nález polního
hrobu vojáka Rudé armády u obce Karlov a nález
ostatků devíti německých vojáků v Litobratřicích
(září), nález hrobů tří německých vojáků v Ježkovicích v okrese Vyškov (říjen).
Publikační a ediční činnost
Z publikačních aktivit jednotlivých pracovníků HO:
PhDr. Jan Břečka
Dějiny obce Hradčovice v letech 1939–1945. In:
Hradčovice a Lhotka. Obec ve víru času. Hradčovice 2017, s. 247–264.
PhDr. Zdeněk Fišer
Příprava a dokončení III. svazku edice František
Skopalík. Život a dílo v dokumentech. Výběr z korespondence. Časově i odborně se jednalo o dosud nejnáročnější a nejrozsáhlejší (1100 s.) práci
v rámci VO.
Rolnický akciový cukrovar v Hulíně (1910–2012),
spolu s V. Úlehlou. Otištěno VVM 69, 2017, č. 1,
s. 39–53;
Jozef Viktorin, Ludmila Berchtoldová a hrad Buchlov. Otištěno Slovácko LVIII, 2016, s. 207–218;
Jeden ze zapomenutých: Štěpán Cholava, rodák
z Lutopecen, c. k. profesor. Otištěno v časopisu
Střední Morava, č. 43, 2017, s. 113–120;
Jan Mezník, rolník a starosta v Hodějicích, ve světle
korespondence s Františkem Skopalíkem. Otištěno in Vyškovský sborník XII, 2016 (vyšel na
podzim 2017), s. 129–163;
Mgr. Hana Krutílková
Sdružení pokrokových žen Vlasta. Příspěvek k politizaci žen na Vyškovsku před rokem 1918. In:
Vyškovský sborník XII. Sborník Moravského
zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. 2016. vyd. Slavkov u Brna, 2016.
s. 165–197, 33 s. ISBN 978-80-88145-09-7.
Ženy a sociální demokracie na Ostravsku a Karvinsku před rokem 1907. Těšínsko: vlastivědný časopis, Muzeum Těšínska, 2017, roč. 60, 1/2017,
s. 15–30. ISSN 0139-7605.
Ženské odbory spolků Národní jednota pro jihozápadní Moravu a Bund der Deutschen Südmährens
na přelomu 19. a 20. století. Jižní Morava, Brno: Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Břeclav
se sídlem v Mikulově, 2017, roč. 56/53, s. 86–99.

Vlastimil Schildberger ml.
Pozůstalost esesmana Gustava Geislera. Časopis Válka
revue – speciál na téma Waffen SS, březen 2017
Přednášky pro veřejnost
PhDr. Jan Břečka
– Přednáška „Stav a možnosti dokumentace osob popravených nacisty v (jiho)moravských vědeckých institucích a archivech“ na workshopu Projekt databáze
a dokumentace československých obětí nacistického
justičního aparátu, pořádaného Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze dne 9. 2. 2017
– Přednáška „Muži pro speciální operace“ na XXV.
ročníku festivalu pro židovskou čtvrť, Boskovice,
Klášterní sklep, 8. 7. 2017
– Přednáška „S padákem nad hlavou…“ v Evropském domě ve městě Králíky, 14. 7. 2017
– Přednáška Věznice na Cejlu a další místa utrpení
v Brně v období německé okupace 1939-1945,
předneseno na odborné mezinárodní konferenci
„Místo utrpení jako místo paměti aneb věznice
Cejl v kontextu českých dějin“, Brno 23. 11. 2017
Mgr. Hana Krutílková
– Přednáška Možnosti a limity práce historiků v obecních, okresních a státních muzeích, 11. sjezdu historiků a historiček v Olomouci, 13.–15. 9. 2017.
Vlastimil Schildberger ml.
– Přednáška „Kurt Knispel – pancéřová legenda“,
Mikulovice, 29. 5. 2017
– Přednášky „Češi a Moravané v řadách c. k. námořnictva“ (17. 10. 2017) a „Záškodnická organizace Werwolf “ (12. 9. 2017), Česká Ves, Muzeum
zajateckých táborů
– Přednáška „Kurt Knispel – pancéřová legenda“,
Slezské muzeum v Opavě, 7. 11. 2017
– Přednášky „Češi a Moravavané v řadách c. k. námořnictva“ ( 3. 3. 2017), „28. říjen 1918 v Brně“
(9. 10. 2017), Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně
Spolupráce s médii (tisk, rozhlas, televize
PhDr. Jan Břečka
Rozhovor pro Český rozhlas Brno o událostech
15. března 1939, 15. 3. 2017
Rozhovor pro Český rozhlas Brno k osvobození
Brna 26. dubna 1945, 24. 4. 2017
Rozhovor o 21. srpnu 1969 a smrti Danuše Muzikářové pro www.blesk.cz, 21. 8. 2017
Rozhovor pro TV Barrandov ve věznici na Cejlu,
27. 10. 2017
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Rozhovor pro Český rozhlas-Vltava o Františku Bogatajovi, Ostrožská Lhota, 28. 10. 2017
Rozhovory o expozici Středoevropská křižovatka:
Morava ve 20. století pro: Česká televize, Český
rozhlas dvojka, BTV (Brněnská televize) a Rádio
Petrov (21. 11. – 27. 12. 2017)
Vlastimil Schildberger ml.
Rozhlasová reportáž o terénním výzkumu k případu
Babice 1951 na poli u Bolíkovic, 13. 11. 2017
Účast v diskuzním pořadu České televize Historie.cs
na téma odsun brněnských Němců v květnu 1945,
11. 11. 2017
Zahraniční služební cesty
V roce 2017 realizoval PhDr. Zdeněk Fišer čtyři
studijní pobyty na Slovensku ve dnech dnech
15.–21. 5., 12. 6.–18. 6., 18.–24. 9. a 20.–26. 11. 2017.
Podobně jako v uplynulých letech šlo o studium
fondů v Slovenské národné knižnici v Martine
v tamním Literárnom archíve, dále v Slovenskom
biografickém ústavu v Martine a konečně ve fondech Matice slovenské tamtéž.
Ostatní aktivity
PhDr. Jan Břečka
V roce 2017 byl nadále členem autorského kolektivu projektu nakladatelství Academia – Středisko
společných činností AV ČR pro publikaci Encyklopedie protektorátu, členem pracovní skupiny Fune-

ralis při Radě Vlády České republiky pro národnostní menšiny pro řešení situace německých
(a dalších) hrobů na hřbitovech v ČR, členem redakční rady Vlastivědného sborníku Jižní Morava,
autorského kolektivu internetové Encyklopedie
města Brna nebo odborné pracovní skupiny Magistrátu města Brna pro doporučení významných
osobností k realizaci památníků a pamětních desek.
V roce 2017 zastupoval MZM na pietním aktu
k 78. výročí nacistické okupace, v Kounicových kolejích dne 14. 3. 2017 a zúčastnil se pohřbu posledního československého válečného parašutisty genpor. Jaroslava Klemeše ve strašnickém krematoriu
v Praze dne 14. 8. 2017. V obci Ostrožská Lhota
přednesl úvodní řeč u příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky veliteli paraskupiny CARBON
Františku Bogatajovi na budově místní základní
školy dne 28. 10. 2017.
PhDr. Zdeněk Fišer
V roce 2017 byl nadále členem výboru Muzejní
a vlastivědné společnosti v Brně a členem redakční
rady časopisu Valašsko, podílel se na činnosti poradního orgánu (Rada starších) ředitele Valašského
muzea v Rožnově pod Radhoštěm.
Mgr. Hana Prymusová
V roce 2017 byla nadále členkou Územní komise
ÚOP v Brně pro posuzování návrhů na nová prohlášení za kulturní památku, poradního sboru Národního památkového ústavu, členkou poradního
sboru Městského muzea a galerie Břeclav a oborové
komise Regionální historie Moravy a Slezska při
AMG.
Vlastimil Schildberger ml.
V září 2017 se zúčastnil mezinárodní vědecké
konference z cyklu Léta do pole okovaná 1914–1917
ve Vojenském historickém ústavu v Praze.
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Centrum humanistických studií
Centrum humanistických studií (dále CHS) pokračovalo v souladu s náplní své činnosti ve zkvalitňování expozice v Památníku Bible kralické v Kralicích, v plnění úkolů DKRVO a rovněž se podílelo
na přípravě akvizic souvisejících s předmětem jeho
odborného zájmu.
V Památníku Bible kralické došlo v průběhu roku
2017 k dílčím zásahům do expozice, změnil a doplnil se informační systém, přibyly nové exponáty
a celkově se zvýšil návštěvnický komfort.
CHS pokračovalo v řešení projektu DKRVO
„Tváří v tvář: Barokní portrét v zemích Koruny
české“, který byl završen vydáním stejnojmenné
publikace (eds. Zuzana Macurová, Lenka Stolárová
a Vít Vlnas).
CHS odborně a administrativně připravilo akvizici další části tzv. Veselkovy sbírky, obsahující unikátní artefakty dokumentující hmotnou kulturu
moravských novokřtěnců 16. a počátku 17. století
(předměty byly zakoupeny pro Etnografický ústav
MZM, neboť CHS nedisponuje specifickou podsbírkou).
CHS organizačně a odborně připravilo vědeckou
konferenci k 200. výročí založení MZM (listopad
2017).
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Archeologický ústav
Rok 2017 se nesl ve znamení oslav 200 let trvání
Moravského zemského muzea. Pro Archeologický
ústav začal revitalizací stálých expozic (pravěk
a středověk) v Dietrichsteinském paláci. Archeologický ústav se zúčastnil také vyvrcholení oslav dvousetletí MZM 9. září na Zelném trhu, kde laborantky
(E. Janderová, T. Zemancová) nabídly zájemcům
„archeologické” puzzle (skládání keramických
kachlů), pravěké omalovánky i modelování zvířecích plastik podle předlohy.
Výstava oddělení byla k vidění ve Valochově sále
od 10. října do 6. Listopadu. Zájemci se mohli seznámit s dějinami AÚ i PowerPointovou prezentací
sbírky Františka Vildomce, známými archeologickými lokalitami (Blučina), záchrannými výzkumy
oddělení i středověkou archeologií. Byly zde vystaveny nejatraktivnější nálezy ze sbírek AÚ („Venuše”
z Hlubokých Mašůvek, bronzový koník z Obřan,
náholenice z Kuřimi, bronzová mísa z mohyly
„Hlásnica” a replika keltské konvice z Brna-Maloměřic). Vyvrcholením oslav výročí se stala výstava
„Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře
a vědě, na níž se AÚ podílel prezentací jednoho ze
svých nejcennějších unikátů (inventář hrobu velmože z doby stěhování národů z Blučiny), 3D
snímky dalších unikátů ze sbírek a počítačovou prezentací dějin oddělení.
Sbírkotvorná činnost
Archeologická sbírka může být v současné době rozšiřována pouze vlastními archeologickými výzkumy
a dary (památkový zákon). V roce 2017 bylo provedeno 44 záchranných archeologických výzkumů hrazených investorem a dalších 8 pokračuje do roku
2018 (Z. Hájek, A. Čerevková). Mezi významné objevy patří nález pěti hrobů kultury se zvoncovitými
poháry (pozdní doba kamenná) při budování splaškové kanalizace v Popůvkách. Hroby obsahovaly
především keramické nádoby, kostěnou a kamennou
industrii. Dalších 28 hrobů této kultury bylo prozkoumáno během skrývky pro výstavbu nové haly,
která bezprostředně sousedila s průběhem kanalizace. Také tyto hroby obsahovaly především keramické nádoby (foto 2 a 3). Kromě pohřebiště kultury
s KZP bylo zachyceno také osídlení kultury s lineární
keramikou a byly zdokumentovány zákopy z období
druhé světové války. Mezi další významné objevy
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patří pozůstatky pravěkého a středověkého osídlení
na několika místech náměstí Viléma Mrštíka (záchranný výzkum v Ostrovačicích). Nejstarší nálezy
spadají do závěrečné fáze kultury s lineární keramikou (šárecký stupeň). Dále byly objeveny sídlištní
jámy z mladší doby bronzové a ojedinělý hrob z období raného středověku (cca 10. století). Většina nálezů byla nicméně datována do vrcholného středověku (pohřebiště, sklepní jámy – lochy a relikt
otopného zařízení). Celá nálezová situace byla značně
nepřehledná, protože jednotlivé hroby ležely v superpozicích a narušily také pravěké osídlení. S jistotou
bylo identifikováno 23 pohřbených jedinců.
Všichni kurátoři si plnili své standardní povinnosti –
evidence I. a II. stupně, revize sbírek, badatelský provoz. Laboratoř pokračovala v konzervaci a restauraci
sbírek po dvojím stěhování i nových přírůstků.
Vědecko-výzkumná činnost
Vědeckovýzkumná činnost probíhala především
v rámci úkolů a projektů Vědecké koncepce MZM
a IP DKRVO a jsou zapojeni všichni kurátoři Archeologického ústavu. Příprava žádosti o grant
NAKI II (Z. Měchurová, spolu s ÚAM FFMU).
Výstavní činnost
Mimo prezentaci oddělení ve Valochově sále a podílení se na výstavě k dvousetletí MZM se AÚ podílel na výstavce u příležitosti 700. let výročí od
první písemné zmínky o obci Víceměřice a 12. setkání rodáků. Výstavku uspořádalo Muzeum a galerie v Prostějově společně s MZM o keltském mocenském a obchodním centru, jež se z poloviny
nachází na katastru obce. Prostějovské muzeum se
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postaralo o mobiliář a grafiku, Archeologický ústav
MZM pak o zápůjčku cca 300 ks předmětů z lokality
(bronzové a skleněné šperky, zbraně, nástroje). Akci
lze uvést jako příklad dobré spolupráce jak mezi institucemi, tak s místní správou (J. Čižmářová).
Na zámku v Jevišovicích byly jako úvod k vystavené sbírce F. Vildomce instalovány dvě vitriny archeologických nálezů. Jedna je věnovaná první
sbírce F. Vildomce a druhá nálezům J. Palliardiho
z jeho výzkumů na Starém Zámku (A. Humpolová).
Publikační činnost (mimo IP DKRVO)
Salaš, M. Langová, J. 2017: Nížkovice (okr. Vyškov),
Přehled výzkumů 58, 2017, 214
Hájek, Z., Čerevková, A. 2017: Významný archeologický nález z mladší a pozdní doby kamenné na katastru Popůvek, příspěvek do Zpravodaje obce Popůvky
Hájek, Z.: Přehledy výzkumů – 6 zpráv (u dvou
spoluautor A. Čerevková)
Pedagogická a lektorská činnost
Z. Hájek: „Významná naleziště kultury s lineární keramikou na Moravě“, přednáška pro univerzitu třetího věku v Moravském zemském muzeu.
J. Čižmářová: „Keltská pohřebiště na Moravě“,
„Keltská konvice z Brna-Maloměřic“, přednáška
Univerzita Palackého v Olomouci, 27. 4.
J. Čižmářová: „Keltská pohřebiště na Moravě“,
přednáška pro univerzitu třetího věku, 2. 11.
M. Salaš: recenzní posudek monografie: D. Rožnovský: „Hodonice (okr. Znojmo) na sklonku starší
doby bronzové“, Pravěk Supplementum;
M. Salaš: recenzní posudek monografie: O. Chvojka – L. Jiráň – M. Metlička a kol.: „Nové české depoty doby bronzové“, České Budějovice – Praha –
Plzeň 2017.
M. Salaš: recenzní posudek dvou článků (G. Trnka,
S. Stuchlík ) pro časopis Studia archeologica Brunensia
M. Salaš: recenzní posudek článku pro Antropologii: A. Paskovská – M. Moník – M. Nechvátal: Reading the silhouettes of burnt dead: Using elemental
analysis (pXRF) to identify Late Bronze and Early
Iron Age urn cenotaphs at Ostrov u Stříbra site
(Czech Republic)
M. Salaš: Recenzní posudek článku pro časopis
Pravěk: Zbránková et al.: Archeologické poznání
vrchu Helštýn u Valašského Meziříčí
A. Čerevková: „Hmotná kultura starého neolitu –
kultura s lineární keramikou“, přednáška pro posluchače Ústavu archeologie a muzeologie Masary-

kovy univerzity v rámci předmětu Hmotná kultura
doby kamenné
A. Čerevková: „Archeologie“, přednášky pro
střední školy (Gymnázium Křenová Brno, studenti
2. a 4. ročníku)
Z. Měchurová, M. Salaš: Škola v muzeu – lektor
výukového programu
Spolupráce s médii
Z. Hájek: Reportáž v televizi mikroregionu Kahan –
na téma záchranný archeologický výzkum v Ostrovačicích (zářijové vydání)
Z. Hájek: Reportáž v televizi B-TV – na téma záchranný archeologický výzkum v Popůvkách (odvysíláno dne 10. 11. 2017)
Z. Hájek: Reportáž v České televizi – Jihomoravský večerník 10. 10. 2017
A Humpolová: reportáž k prezentaci AÚ, ČT 1 regionální vysílání, 10. 10. 2017.
A. Humpolová: Radio Praha, rozhovor k prezentaci Archeologického ústavu ve Valochově sále,
14. 10. 2017
Účast na konferencích a seminářích
M. Salaš: Mezinárodní konference „Tage der niederösterreichischen Archeologie“, 9.–10. 6. 2017, Mistelbach, Rakousko, přednáška „Der urnenfelderzeitliche Schmuckhortfund von Vizovice (Bezirk Zlín,
Ostmähren“)
Z. Měchurová: Archaeologia technica – 18. 4. 2017
A. Humpolová, Z. Měchurová: seminář muzejních archeologů v ústavu Anthropos MZM –
31. 5. – 2. 6. 2017
Z. Měchurová: workshop Středověká keramika –
FF MUB Panská Lhota – 15. 8. 2017
Z. Měchurová: konference Fontes Urbi Medii Aevi
2017 – 7. 12. 2017, Ostrava NPÚ
Přednášky pro veřejnost
J. Čižmářová: komentované prohlídky ve výstavě
„Poklady barbarů“ – 28. 1., 1. 2.
Zahraniční služební cesty
M. Salaš: Mezinárodní konference „Tage der niederösterreichischen Archeologie“, 9.–10. 6. 2017, Mistelbach, Rakousko.
Konference byla věnovaná životnímu jubileu
dvorního rady a ředitele muzea dr. E. Lauermanna
a zúčastnilo se jí na 60 odborníků z Rakouska, Německa a Čech. Během dvoudenního jednání bylo
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předneseno 35 odborných příspěvků, které byly publikovány ve sborníku „Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie 2017“
(Asparn/Zaya 2017).
Z. Měchurová: Polsko – Polský Těšín – 9. 11.
2017 – spolu s ÚAM FFMU – studium hmotné kultury (kachle).
Různé
– členství v redakční radě časopisu „Študijné zvesti
Archeologického ústavu SAV (J. Čižmářová)
– člen redakční řady časopisu Archeologické rozhledy (M. Salaš)
– člen stálé atestační komise Archeologického ústav
AV ČR Praha (M. Salaš)
– člen komise „Archeologie“ pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“
– člen redakční rady AMM – Časopis Moravského
muzea, vědy společenské (Z. Měchurová)
– člen výboru Oborové komise muzejních archeologů při asociaci muzeí a galerií ČR (A. Humpolová)
– badatelský provoz v depozitářích, konzultace

Snímek z prezentace oddělení
– Valochův sál 10. 10. – 6. 11.
2017
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Centrum
slovanské archeologie
V rámci muzejně-sbírkové činnosti pokračovalo revidování, dokumentování a vyhodnocování archeologického výzkumu významné archeologické lokality
z doby Velké Moravy a raného českého státu v Uherském Hradišti-Sadech, na Výšině sv. Metoděje, a to jak
v souvislosti s tvorbou katalogu, tak i realizací výzkumu
DNA (L. Galuška, J. Lang, Nová inventární čísla za rok
2017: S – 6001 až S – 8000, celkem cca 8000 kusů)
Zahájena revize, zpracování a vyhodnocování starších záchranných archeologických výzkumů z období Velké Moravy ze Starého Města, poloha „Za Zahradou“, výzkum ze 70. let 20. století (L. Valášková)
Úpravy stávající expozice „Velká Morava“ v Ditrichštejnském paláci MZM v Brně v souvislosti s 200. výročím založení MZM. Proběhly od 27. března do 26. dubna (za MZM L. Galuška, L. Valášková, D. Ševčíková).
Tvorba dílčí části výstavy MZM ke 200. výročí založení MZM s názvem „Krása velkomoravského
šperku“, Ditrichštejnský palác, vernisáž 16. 9.
Spolupráce s jinými institucemi a médii, např.:
Natáčení internetové produkce na téma „Veligrad“,
MF Dnes, redaktorka Magda Malá, Staré Město,
Uherské Hradiště-Sady, 4. 5.
Spolupořádání akcí v rámci V. Dnů slovanské kultury ve dnech 31. května až 4. června věnovaných
Chorvatsku a Polsku.
1.–2. června, Staré Město, Event centrum: Mezinárodní konference CISLa 2017, přednáška L. Galušky (viz níže),
4. června, Modrá u Velehradu, archeoskanzen, tematická výstava „Čech, Lech, Mech/Rus“.
Výstava „Velká Morava“ v Polsku – Muzeum poczatków państva Poskiego w Gnieźnie, ve spolupráci
MZM a Archeologického ústavu AV ČR v Brně
a výše zmíněné instituce. Za MZM L. Galuška jako
libretista, scénárista a autor textů, L. Valášková jako
kurátorka výstavy. Vernisáž se uskutečnila 16. prosince a výstava potrvá do 24. června 2018. V souvislosti s tím vyjde realizace cizojazyčného katalogu.
Živá rozhlasová relace „Cyril a Metoděj – jejich
význam pro vznik české státnosti“, Český rozhlas
Brno, 5. 7. 11.00–12.00.
Spoluorganizování celodenní exkurze do Rakouska 20. 5., spolu s Historickou společností Starý Ve-
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lehrad, komentované prohlídky antického Carnunta,
Dürnkrutu a muzea v Garsu (L. Galuška, J. Jilík)
Nové insignie starosty města Staré Město, navržení hlavních symbolů s tematikou Velké Moravy,
jejich zdůvodnění, spolupráce s výtvarníkem Z. Trubačem a vedením města.
Přednášky a besedy pro veřejnost, např.:
22. 3. – Staré Město, Event centrum, Jezuitský sklep,
přednáškový podvečer – L. Galuška: Knížata Velké
Moravy a jejich manželky na podkladě nálezů ze Starého Města a Uherského Hradiště. – L. Valášková: Antonín Zelnitius – významná osobnost staroměstské archeologie a jeho výzkumu v lokalitě „Na Valách“.
16. 4. – Modrá, archeoskanzen, komentovaná prohlídka spojená s přednáškou „Život a smrt na Velké
Moravě“ pro turistické průvodce z Moravy.
21. 4. – L. Galuška: přednáška „Knížata a velmoži
Velké Moravy a ti druzí…“, Uherský Brod, Dům
kultury-Hvězdárna.
1. 5. – L. Galuška: přednáška s výkladem na téma
„Muzea v přírodě a archeoskanzeny – jejich role
v edukačním procesu na základních a středních
školách ČR, Modrá, archeoskanzen.
10. 9. – L. Galuška, přednáška „Uherské HradištěSady – Centrum křesťanského života na Velké Moravě a sídlo arcibiskupa Metoděje“, Uherské Hradiště-Sady, Výšina sv. Metoděje (lokalita).
15. 11. – Staré Město, Event centrum, Jezuitský
sklep, přednáškový podvečer. – L. Galuška: Staré
Město Rostislavovo a Veligrad aneb vznik a vývoj center Velké Moravy na podkladě nejnovějších archeologických nálezů. – L. Valášková: Záchranné výzkumy
CSA ve Starém Městě v roce 2017 aneb k problému
opevnění velkomoravského Starého města

Centrum slovanské archeologie,
Uherské Hradiště.
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Věda, výzkum a ediční činnost
Výzkum:
16. 1. až 31. 6. – Provedení záchranného archeologického
výzkumu při rozsáhlé stavební akci „77 domů v lokalitě
Staré Město-Padělky“, plošně zkoumán průběh předpokládaného vnějšího opevnění velkomoravského centra.
Dále uskutečněno bylo 19 dílčích ZAV na stavbách, vesměs rodinných domů, v katastru Starého Města, zúřadováno bylo celkem 67 nahlášených stavebních akcí.
Odborná literatura:
GALUŠKA, L., 2017: Slované – Stopy předků.
O Moravě v 6.–10. století“. Brno. Odborná recenzovaná monografie, 303 stran, 415 obrazových příloh,
německé a anglické resume, vydavatel MZM, ISBN
978-80-7028-488-9.
GALUŠKA, L., 2017: Die mährischen Zentren. In:
Lübke, Ch. – Hardt, M. (Hrsg.), 400–1000. Vom
spätantiken Erbe zu der Anfängen der Romanik,
203–224, 429, 468–473. Berlin 2017.
VALÁŠKOVÁ, L. – GALUŠKA, L. – LANGR, J.,
2017: Staré Město (k. ú. Staré Město u Uherského
Hradiště, okr. Uherské Hradiště), Louky. Přehled
výzkumů 58-2, 249–250.
BARTÍK, J. – LANGR, J. – NOHÁLOVÁ, H. –
CHRÁSTEK, T. – NOVOTNÝ, J. 2017: Stopy osídlení z období neolitu a doby bronzové mezi Nivnicí
a Uherským Brodem. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko,
Vsetín, XV/1–2, s. 28–47.
BARTÍK, J. – LANGR, J. – CHRÁSTEK, T. 2017:
Nivnice (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů
58-1, AÚ AV ČR Brno, s. 213.
Přednášky a komise:
18. 4. – J. Langr, V. Klofáč, L. Valášková, odborná
přednáška „Možnosti rekonstrukce velkomoravské pece
na výrobu keramiky „pozdně antických tradic“ nalezené
v Uherském Hradišti – Sadech. Pokus o vyhotovení obdobného výrobního zařízení na základě výsledků archeologického výzkumu z let 1959–1964“, Odborný seminář Archeologia Technica, Technické muzeum Brno.
2. 6. – L. Galuška, vědecká přednáška „Ranosrědnověčna državna aglomeracija Staré Město i Uherské
Hradiště-Veligrad Velikoj Moravy“, Staré Město,
Event centrum: Mezinárodní konference CISLa 2017.
15. 7. – L. Galuška, L. Valášková, účast na odborné
hodnotící komisi na hradisku Divinka u Žiliny
(dr. G. Fusek), Slovensko.
22. 7. – L. Galuška, účast na odborné hodnotící komisi na raně středověkém hradisku v Praze-Vinoři
3. 10. – L. Galuška, účast na odborné hodnotící
komisi na raně středověkém hradisku Bojná u Topolčian na Slovensku.
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Etnograﬁcký ústav
Priority:
– zapojení do programu oslav 200. výročí MZM
formou:
1/ participace EÚ na výstavě Chvála sběratelství, na
níž jednotlivá oddělení MZM představila high
lights’ ze svých sbírek (pluh, habánská keramika,
kvaše), od 6. 9. 2017 – 31. 12. 2018
2/ profilová výstava EÚ v rámci prezentace odborných oddělení MZM, Dietr.palác, Valochův sál ,
kurátorka H. Beránková, termín: 5.–30. 4.
3/ spoluorganizace 2/2017. mezinárodní konference
COHA – orální historie, termín 16.–18. 2. 2017,
garant J. Poláková
4/ slavnostní uzavření Paláce šlechtičen před rekonstrukcí – organizační a materiálové zajištění akce,
termín: 1. 12. 2017, garant L. Dufková, L. Bojdová, M. Tobolová, H. Dvořáková
Dále:
5/ udržování kontaktu s veřejností – aktivní zapojení pracovníků EÚ do akcí, jako byly např. Brněnský fašank, Muzejní noc, Mezinárodní folklórní festival.
6/ prezentace odborné práce v rámci Dne otevřených dveří Ministerstva kultury Otevřené ministerstvo – představení projektu Tradice a design
7/ autorská výstava Recyklace – zapojení do řešení celospolečenského problému obnovitelných zdrojů
(Palác šlechtičen), garant T. Ondrová, L. Dufková
8/ v rámci profilového úkolu MZM Sbírka kuriozit
Strahovského klášter byla zpracována etnografika
(2 podmalby na skle, dílo dovednosti, keramika),
garant A. Kalinová
9/ výstava Venuše. Fotografie Jindřicha Štreita. PŠ,
27. 3. – 1. 12. 2017, garant H. Dvořáková
Co se podařilo:
– Výjimečný přírůstek: prostřednictvím ISO získány novokřtěnské předměty (15 ks keramiky –
KER 27085–27088, KM 311–321, a doklady nožířství) ze sbírky Jaroslava Veselky.
– Spoluúčast na přípravě řešení projektu IROP stálá
expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle
času, garant H. Dvořáková.
– Spoluúčast na řešení mezinárodního projektu Historie ÚLUV, ve spolupráci s ÚLUV Bratislava, SR,
(příprava textu a katalogu ), garant H. Dvořáková.
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PhDr. Hana Dvořáková,
ředitelka Historického muzea MZM,
vedoucí oddělení

– Naplňování koncepce integrace cizinců – výzkum
asimilovaných minorit (Řekové, Charváti, Rusíni,
Poláci, Slováci) včetně publikačních výstupů, garant J. Poláková.
– Zpracování etnografik ze sbírky strahovského
kláštera v rámci profilového úkolu MZM, garant
A. Kalinová.
– Uspořádání archivního fondu ÚLUV, garant Běla
Minaříková (znalec reálií firmy, bývalá pracovnice
vývoje ÚLUV, řešeno zadavatelsky).
– Příprava a realizace výstavy fotografií J. Štreita Venuše, 24. 7. – 1. 12. z pozice vizuální antropologie,
garant H. Dvořáková.
– Projekty: NAKI (ve spolupráci s MU, MZK, EÚ
AV ČR) – 12/2017 schválení – J. Poláková.
– Zajištění finančního krytí pro převod fondu
ÚLUV do katalogu DEMUS (zadavatelsky).
– Osobnosti MZM – Uspořádání a zpracování
osobního fondu Miroslavy Ludvíkové v rámci bakalářské práce, garant M. Tobolová.
– Podařilo se včas podchytit nástup plísně ve sbírce
zemědělství v depozitáři Rebešovice způsobený
stavební závadou v objektu a navrhnout řešení, na
čemž měla zásadní podíl konzervátorka EÚ
L. Bojdová.
– Zámek Jevišovice – repase stávajících expozic (garant kurátoři, konzervátoři EÚ).
– Realizace aktivit spojených s ukončením provozu
Paláce šlechtičen.
– Prezentace MZM na dnu otevřených dveří v budově MK v Praze výstavními akcemi 1/Recyklace,
2/ Tradiční kultura a design.
– Oponentský posudek na návrh zápisu prvku Modranská majolika a majoliková ornamentika do

reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví Slovenska, A. Kalinová.
– Ukončení provozu Paláce šlechtičen k 1. 12. 2017
formou módní přehlídky z fondu EÚ v podání zaměstnanců MZM (garant M. Tobolová, L. Dufková).
– Zvládnutí nárůstu počtu odborných rešerší a konzultací prostřednictvím emailu – především kurátorky, konzervátorky.
– Zvládatnutí narůstu administrativních úkonů bez
sekretářky oddělení – H. Dvořáková, H. Beránková.
Personalia:
– K 1. 9. 2017 nastoupila na mateřskou dovolenou
Terezia Ondrová, pracovnice centra pro muzejní
práci s tradičním textilem.
Vědeckovýzkumná činnost:
– Činnost kopírovala zadání VO jednotlivých kurátorek.
Publikační výstupy:
Beránková Helena
– Erotika v lidové kultuře – a její fotografická vizualizace. Sborník z konference Erotika v lidové kultuře, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2017.
– Prezentace Etnografického ústavu v projektu 200
let Moravského zemského muzea. Folia ethnographica, 2017 /2, s. 123–125.
– (zpr.) Konference Shaping Identity. Challenging
Borders. Národopisná revue 4/2017.
Dvořáková Hana
– Etnografové za první linií. Sběry na Balkáně v letech
1915–1917. In: Štěpánek, V., Mitáček, J. (ed.): Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII., s. 271–280.
– Neznámý doklad zasíťování-kontakty německých
a českých badatelů v letech 1963–1969. In:
Woitsch, J., Jůnová, Macková, A. a kolektiv (ed.):
Etnologie v zúženém prostoru. Etnologický ústav
AV ČR, v.v.i., Praha 2016., s. 257–264.
– Víno jako nositel posvátna. In: Velké Bílovice. Monografie obce. In: Kordiovský, E.(ed.): Velkobílovičtí vinaři. Z historie a současnosti velkobílovického vinařství, s. 152–157.
– Národopisná muzea v České republice: dokumentace, prezentace a interpretace tradiční lidové kultury. In: Schmidt-Egger, Ch.,Wapenhensch,
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S. (ed.) :Volkskunde im Museum.Ein Auslaufmodel? Etnografie v muzeu.Výběhový model?, Mnichov 2017, s. 16–20.
Kalinová Alena
– Novokřtěnci na Moravě a jejich kulturní odkaz.
Národopisná revue 26, 2016, č. 4, s. 271–265.
– Motiv vinné révy na lidových fajánsích. In: Velkobílovičtí vinaři. Z historie a současnosti velkobílovického vinařství. Brno; Velké Bílovice: pro spolek
Velkobílovičtí vinaři vydala Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně, 2017, s. 158–163.
– A. Kalinová, P. Lesová, P. Komínková (ed).: Příběh
keramiky z Olomučan. Blansko: Muzeum Blanenska 2017, 151 stran.
– Jordánková, Hana – Kalinová, Alena: K osobnostem brněnského kulturního života. MVDr. Josef
Dostál (1894–1970). In: Brno v minulosti a dnes;
sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 30,
2017, s. 252–270, obr. příl. XX–XXV.
– Poselství příběhu o sv. Jenovéfě Brabantské v lidových podmalbách na skle. In: Číhal Petr (ed.): Erotika v Lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké
muzeum, s. 159–166.
– Novokřtěnská, habánská a posthabánská fajáns
(1600–1765) v Moravském zemském muzeu. Brno:
Moravské zemské muzeum, 287 stran.
Pechová Jarmila
– Hospodářský vývoj v předměstských obcích
(s V. Štěpánkem). In: Dějiny Brna 6 – Příměstské
obce, s. 80–143, 170–178.
– Řemesla, živnosti, domácká výroba, práce v továrnách a jiná zaměstnáni v brněnských předměstských obcích In: Dějiny Brna 6 – Příměstské obce,
s. 143–169.
– Lidová strava na Brněnsku. In: Dějiny Brna 6 –
Příměstské obce, s. 181–192.
– Identita a životnost tradice v brněnské městské části
Tuřany. In: Kulturné dedičstvo a identita. Banská
Bystrica 2016, s. 133–144.
– Drobný průmysl a podnikání v Brně-Tuřanech v období první republiky. In: Čapka, F. – Slabotínský,
R. (eds.): K problematice dějin průmyslu, techniky
a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku
v 19. a 20. století. TMB Brno, s. 142–152.
– Nezemědělská zaměstnání v Brněnských Ivanovicích do poloviny 20. století. Folia ethnographica
51/2, s. 81–104.
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Poláková Jana:
– Každý má svého Řeka. Věstník AMG 2/2017, s. 8–9.
– Poláková, Jana – Pospíšilová, Jana: Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně.
In: Sulitka, Andrej – Mandová, Olga – Nosková,
Helena – Zolotarev, Igor (eds.): Děti a mládež národnostních menšin. Sborník příspěvků z konference konané v Praze dne 10. listopadu 2016.
Praha: Magistrát hlavního města Prahy a Dům národnostních menšin, o. p. ss. 109–128.
– Evina potomkyně (Zobrazení ženy v Kalendářích
Pikantního světa). In: Čihal, Petr (ed.): Erotika
v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; 3.
Tobolová, Markéta
– Život a dílo Miroslavy Ludvíkové. Folia Ethnographica 51/2, 2017.
– Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově v letech
1922–1948. Vlastivědný sborník Novojičínska 67.
SOkA Nový Jičín – Muzeum Novojičínska, 2017.
– Kopřivnická automobilka Tatra v letech 1916–1945
a její zaměstnanec Bedřich Lakota. Čapka František – Slabotínský Radek (eds.): K problematice
dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století.
Technické muzeum v Brně, 2017.
Účast na konferenci s referátem:
H. Beránková
– Photographic Tracks of Lost Identity. PPP : Shaping
Identities. Challlenging Borders. Photographic
histories in Central and Eastern Europe. Mezinárodní konference. Uměnovedný ústav AVČR ve
spolupráci s Society Liber Pro Arte Warsaw, Photoinstitute Bonartes Vienna, Photographic Histoory research Centre at De Montfort University
Leicester, Institute of Art of the Polish Academy
of Sciences Warsaw. Praha, 9.–11. května 2017.
– Erotika v lidové kultuře – a její fotografická vizualizace: Erotika v lidové kultuře. Mezinárodní konference. Slovácké muzeum, 13.–14. května 2017.
– Retrospectives and Reinterpretation Retrospectives
and Perspectives of Ethnology and Anthropology.
Mezinárodní konference k 70. výročí Etnografického institutu SASA, Muzeum v přírodě Sirogojno, 8.–10. září 2017.
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H. Dvořáková
– Trauma konce války a lidová religiopzita. Ĺudové
náboženství v sterdoeurópskom kontexte. Etnologické a folkloristické aspekty. Výzkumné centrum európskej etnológie, Univerzita J. Selyeho
v Komárně. Komárno, SR, 27.–29. 9. 2017.
– Aby Warburg a brněnský etnograf František Pospíšil. Aby Warburg. Pořadatel: FFMU, Katedra uměnovědných studií. duben, 2017.
L. Dufková
– Restaurování dvou ženských čepců, Workshop sanační konzervace v VM Olomouc.
A. Kalinová
– Der Heilige Isidor von Madrid/ der Bauer in der
Hinterglasmalerei. Hinterglassymposion, termín
15.–17. 6. 2017, pořadatel Hinterglasmuseum
v Sandlu (Rakousko).
– Figurální motivy na lidových fajánsích. Gmundenská fajáns ve sbírce Moravského zemského
muzea v Brně.
– Poselství příběhu o sv. Jenovéfě Brabantské v lidových podmalbách na skle. Erotika v lidové kultuře,
13. a 14. 6. 2016, pořadatel MKKK a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
J. Pechová
– Odsun německých obyvatel z Vyškovska v pocitech
a vzpomínkách pamětníků. Mezinárodní konference ČNS V pohybu, Znojmo, 20. 9. 2017.
J. Poláková
– Erotika v lidové kultuře (MKKK Uherské Hradiště) – 6/2017.
Účast na konferenci:
L. Bojdová – Konference konzervátorů restaurátorů
v Litomyšli.
L. Dufková – Textil v muzeu (TMB), Konference konzervátorů restaurátorů v Litomyšli (TMB), Workshop Historie a základy konstrukce oděvních střihů
(TMB), Přednášky o restaurování oděvů studentů
VŠCHT (MHMP), Setkání JM sekce konzervátorůrestaurátorů při AMG v Pavlově, Exkurze do krojové
dílny v Uh. Ostrohu a v továrny Tylex v Letovicích.
A. Kalinová – mezinárodní odborný seminář na
téma Figurálna tvorba v dielach ľudových a profesionálnych umelcov. Ignác Bizmayer 95 v rámci

akce Keramická Modra – Slávnosti hliny 2017,
Modra (Slovensko), termín 31. 8. 2017, pořadatelé
Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre a Modranská beseda.
J. Pechová – K dějinám průmyslu, techniky a sociálního vývoje, TMB Brno 25.–26. 10. 2016.
Výzkum v terénu na téma Vánoce – J. Poláková
– 8. 1. Jolka (Rusové – společenská oslava), 18. 1. Vánoce – A. Hradecký (Rusíni), 20. 1. I. Pitrová (Slováci), 23. 1.– M. Fedáková (Slováci),27. 1. – O. Navrátilová (Bulhaři), 10. 2. – A. Štefunková (Maďaři),
24. 2. – G. Georgieva (Bulhaři), 25. 2. Zvykosloví –
Masopust Rajhrad, 1. 3. – B. Daňková (Bulhaři),
10. 3. – L. Kopřivová (Chorvati), 24. 3. – G. Arači
(Chorvati), 7. 4. Velikonoční dílny (Rusi), 10. 4. Vánoce – I. Kalina Tabak (Srbové), 14. 4. Zvykosloví –
Bratčice (velikonoční hrkání), 2. 5. Vánoce – P. Zolina (Rusové), 5. 5. Vánoce – S. Matckula (Ukrajinci), 2. 5. Vánoce – V. N. Jevsejenko (Bělorusi),
18. 5. Vánoce – M. Burdyuch (Rusíni), 24. 5. Vánoce – T. Hrušková (Bělorusi), 29. 5. Vánoce –
E. Vilčinská (Rusové), 1. 6. Vánoce – N. Masnikosa
(Srbové), 16. 6. Vánoce – J. Fejsak (Rusíni), 16. 6.
Vánoce – I. Choupenitch (Rusové), 21. 6. Vánoce –
D. Kosť (Rusíni), 22. 6. Vánoce – L. Masnikosa (Srbové), 11. 7. Vánoce – V. Walter (Maďaři), 14. 7.
Kultura a zvyky – Ch. a P. Charalambidis (Řekové),
20. 7. Vánoce – M. Antolovič (Chorvaté), 20. 7. Vánoce – M. Cyganov (Rusi), 30. 8. Vánoce – S. Smatryčenka (Bělorusi), 8. 9. Kultura a zvyky –
S. a A. Joanidis (Řekové), 27. 9. Kultura a zvyky –
Z. Charalambidu (Řekové), 17. 10. Kultura a zvyky – E. Spala, K. a N. Spalasovy (Řekové), 20. 10.
Kultura a zvyky – V. Niku, D. Kramná Niku (Řekové), 15. 11. Kultura a zvyky – A. Podlahová,
M. Lašo (Řekové), 29. 11. Kultura a zvyky –
K. Charalambidis, S. Asarlidu (Řekové).
Další terénní výzkumy dle zaměření kurátorek.
Pedagogická činnost:
– Exkurz do historie a kultury Romů II, ÚEE FF MU,
semestr jaro 2017 – J. Poláková.
– externí výuka na VOŠR v Brně (do 30. 6. 2017) –
A. Kalinová.
Vědeckopopularizační činnost:
– Fotografická dokumentace lidové kultury – dokument a umění. Univerzita Komenského, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie – H. Beránková.
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– Stavitel Josef Šuta (1863–1941). Projekty a realizace – minulost a současnost. Zámecká galerie
Uherský Ostroh, 16. 9. – 19. 11. 2017. – H. Beránková.
– výuka na U3V 3/2017 a 12/2017 – kurátorky.
– Příběh keramiky z Olomučan: 4. 2. 2017 – OÚ
v Olomučanech, 23. 2. 2017 – Muzeum regionu
Boskovicka v Boskovicích – A. Kalinová.
– České výroční obyčeje v hanáckých obcích na Vyškovsku, (Kučerov, česko-německý seminář, 12. 8.
2017 – J. Pechová.
Prezentační aktivity v Brně:
– Profilová výstava Etn. ústavu, Dietr. palác, kurátorka H. Beránková.
– Chvála sběratelství, část prezentace Etn. ústavu.
– Venuše. Fotografie Jindřicha Štreita. Kurátorka:
H. Dvořáková, I. Armutidisová, 27. 3. – 1. 12. 2017.
– Recyklace, autorská výstava, kurátorka: T. Ondrová.
– Otevřené ministerstvo – prezentace činnosti EÚ
(Tradice a design, Recyklace).
– Tradice a design. Spolupráce s fy. Folkstyle a VOŠ
Brno, 1. 5. – 1. 12. 2017 – garant H. Dvořáková.
Prezentační aktivity mimo Brno:
– Ryba v lidové kultuře – zápůjčka autorské výstavy
do Městského muzea v Chrudimi – kurátorka
J. Pechová.
Ediční činnost:
– Pokračování ve vydávání recenzovaného odb. časopisu Folia ethnographica (2 čísla ročně) – editorka H. Beránková.cz.

Fašank.
Fotograﬁe z výstavy Recyklace.
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Členství v odborných komisích, radách apod.:
H. Beránková: hlavní výbor České národopisné
společnosti, komise lidového stavitelství při ČN,
redakční rada Národopisného věstníku, redakční
rada Historické fotografie.
H. Dvořáková: členka Österreichisches Verein für
Volkskunde,Vědecké rady Slovenského národného múzea, Bratislava , Výstavní rady Národního
muzea, Praha, odborné rady Mikulovského výtvarného sympozia Dílna, Mikulov ,Národopisné
společnosti, AV Praha, Komise pro tradiční
lid.kulturu 2013–2016 JmK, odborné Komise pro
zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční
lid. kultury JmK , hl. výboru Českého spolku betlémářů, Nákupní komise RM Mikulov.
A. Kalinová: členka poradního sboru ředitele MZM
pro sbírkotvornou činnost, Nákupní komise etnografického oddělení NM v Praze, Etnografické
komise AMG, České národopisné společnosti.
J. Poláková: členka hl. výboru COHA, Etnografické
komise AMG, České národopisné společnosti,
Pracovní komise ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského pro vybudování Památníku holocaustu v Hodoníně
u Kunštátu.
J. Pechová: členka Etnografické komise AMG,
České národopisné společnosti, Poradní sbor pro
sbírkotvornou činnost Muzea Vyškovska.
M. Tobolová: členka Etnografické komise AMG,
České národopisné společnosti, Česká archivní
společnost.
Zahraniční studijní cesty:
H. Beránková: Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Turecko, Makedonie – červen 2017
A. Kalinová: Rakousko, Sandl, 26.–28. 5. 2016, mezinárodní konference Hinterglassymposion, Slovensko, Modra, SNM – Múzeum Ľ. Štúra, 30. 8. –
1. 9. 2017, mezinárodní odborný seminář v rámci
akce Keramická Modra – Slávnosti hliny, Rakousko, Innsbruck, 50. Internationales Symposium Keramikforschung, 24.–29. 9. 2017, Penzberg, 10. Hinterglastagung, Museum Buchheim,
12.–15. 10. 2017.
Metodická činnost:
– posudky odb. prací v rámci VŠ, NAKI – kurátorky,
– ikonografický materiál pro potřeby odborné i laické veřejnosti 14 reprosmluv,

– odborné konzultace, emailové konzultace 19 emailových konzultací (včetně rešerší),
– badatelské návštěvy – domácí i zahraniční badatelé – kurátorky,
– výklady ve studijním depozitáři keramiky –
A. Kalinová.
Práce se sbírkou:
– Zpracování přírůstků v rámci I. a II. stupně, přepis
do DEMUS, revize, digitalizace – kurátorky.
– Systematizace sbírky zvykosloví (vhodné uložení,
správný popis) – garant J. Poláková.
– Příprava a realizace Nákupní komise (nákup tištěného kancionálu (1906), souboru svérázového nábytku (20. léta, 14 ks), habánské keramiky, betléma).
Výstupy konzervátorského pracoviště:
Lucie Bojdová, konzervátorka fondu EÚ s výjimkou textilu
– Konzervování a údržba sbírkových předmětů – 57 ks.
– Průběžná písemná a fotografická dokumentace
všech konzervovaných-restaurovaných předmětů
v Demus01-KRP.
– Pravidelná kontrola klimatických podmínek v PŠ
1–2× týdně, 7× ročně v Rebešovicích. V Jevišovicích 2× ročně, trezor na ředitelství kontrola klima
3× za rok.
– Průběžná kontrola klimatizačních jednotek v depozitářích v PŠ 1× týdně.
– Dohled nad kontrolou a servisem klimatizačních
jednotek v depozitářích.
– Zjištění havárie v depozitáři JUGO v Rebešovicích, vyhodnocení stavu napadení povrchovou
plísní, návrh postupu konzervátorského ošetření,
nákup potřebného materiálu ke konzervaci, provedení zkoušky ošetření.
– Příprava sbírkových předmětů k transportu a výstavním účelům.
– Příprava sbírkových předmětů v depozitáři zvykosloví pro plynování prostoru.
– Fotografování předmětů a úprava v Adobe Photoshop pro výstavu Mgr. Terezie Ondrové a jiných
sbírkových předmětů.
– Výpomoc při instalaci výstavy ,, Recyklace“.
– Dozor při revizích klimatických jednotek a montáži ochranných bodců proti holubům na parapety oken v depozitářích.
– Úprava technologického schématu návrhu centrálních konzervátorských dílen v Rebešovicích –
úprava umístění a vybavení dílen.
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– Služební cesty vedené za účelem vypůjčení či navrácení sbírkových předmětů.
– Vyhodnocení stavu předmětů pro chystanou stálou expozici (Jevišovice, Rebešovice) a určení postupu konzervování předmětů.
– Účast na interních školeních.
– Agenda Spisové služby, Centrálního úložiště a vyřizování poštovních záležitostí na ředitelství
MZM.
– Poradenství týkající se konzervování-restaurování
jiným institucím a fyzickým osobám.
Libuše Dufková, konzervátorka textilu:
– Počet kusů konzervované/restaurované předměty:
45 ks + výroba replik 3 ks.
– Práce v depozitáři: vyhledávání, ukládání předmětů, nové uložení, praní textilních přehozů v zásuvkách, kontroly seznamů a přepisování, našívání cedulek na nové přírůstky, výroba obalů na
míru, upravování ramínek, revize apod.
– Kontroly a provázení v depozitářích EÚ: pracovníků údržby, kontroly a údržby klimatizací, kontroly hasicích přístrojů, elektro, desinsekce.
– Příprava výstavy o odívání na rok 2018 – „Válka
je dlouhá, pravda, ale sukně jsou krátké…“ aneb
vliv války a vzniku nového státu na proměnu odívání v prostředí města i venkova (pro nedostatek
výstavních kapacit MZM se nebude v r. 2018 realizovat).

– Podíl na akcích MZM: Uzavření Paláce šlechtičen – módní přehlídka, příprava modelů na přehlídku.
– Fotografování sbírek – digitalizace kožichy kabáty
(student).
– Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost. Exkurze v depozitáři textilu.
Kulturní a edukativní aktivity:
– Aktivní centrum informačního servisu pro média –
všechny kurátorky.
– Aktivní centrum informací pro veřejnost –
všechny kurátorky, konzervátorky, např.: konzultace ke krojovým rekonstrukcím: Křtiny, Jedovnice, Královo Pole, emailové konzultace.
– Ikonografický materiál pro potřeby odborné i laické
veřejnosti (garant H. Beránková – 14 reprosmluv).
– Spolupráce se školami (výuka, konzultace, garant
A. Kalinová, J. Poláková).
– Práce s veřejností: účast na Oslavě 200 let MZM:
workshop na téma jízda králů (garant M.Tobolová, L. Bojdová).
– Rozloučení s Palácem šlechtičen: organizace a realizace módní přehlídky ve spolupráci s M. Tobolová, L. Dufková, H. Dvořáková, J. Poláková
(17 předvádějících).
– Účast na workshopu ke 200 letům MZM (prezentace etnografického oddělení) – M. Tobolová,
L. Bojdová.
Knihovna EÚ
– V roce 2017 získala knihovna akvizicí 198 přírůstků. K datu 31. 12. 2017 obsahuje knihovna
27 624 knihovních jednotek.
– V rámci výměny bylo zasláno 46 ks časopisu Folia
Ethnographica partnerům do ČR, Evropy i zámoří. Průběžně celý rok zajištovala knihovna výpůjční a katalogizační služby. Během katalogizace
bylo zapsáno a editováno 1638 záznamů.

Jindřich Štreit a výstava Venuše.
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Numismatické oddělení
Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost Numismatického oddělení
Moravského zemského muzea je všeobecně zaměřena na materiál týkající se historického území Moravy. V roce 2017 byla jeho sbírka rozšířena několika
drobnými dary mincí a medailí. Numismatické oddělení rovněž převzalo velký soubor medailí od
ÚZSVM Brno.
Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost oddělení, která je zaměřena především na moravské mincovnictví a vyhodnocování velkých mincovních depotů, probíhala v rámci úkolů stanovených vědeckou koncepcí
MZM a projektů v rámci DKRVO.
Výstavní projekty
Výstava „Numismatické oddělení“ z cyklu výstavního projektu Prezentace odborných oddělení
v rámci oslav 200. výročí založení Moravského
zemského muzea byla realizována v MZM 4. 5. –
4. 6. 2017.
Numismatické oddělení se podílelo na realizaci
výstavního projektu „Chvála sběratelství: 200 let
služby moravské kultuře a vědě“, MZM 9. 9. 2017 –
31. 12. 2018.
Dále probíhala spolupráce na vystavení mincovního nálezu z období 13. století v Domě přírody
v CHKO Moravský kras.
Pedagogická a lektorská činnost
Seminář „Numismatika“ a výběrový seminář „Písemné prameny k peněžním dějinám v raném
novověku“ pro studenty Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (D. Grossmannová).
Aktivní účast na vědeckých konferencích
a přednášky pro veřejnost
Vystoupení na mezinárodních konferencích:
příspěvky na téma „200 let numismatiky v Moravském zemském muzeu“ (D. Grossmannová)
a „Depot římských mincí ze Strážnicka“ (D. Kašparová) na mezinárodní konferenci Numismatica centroeuropaea II. Středoevropské numismatické dny,
MZM Brno 22.–25. 5. 2017;

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.,
vedoucí oddělení

„Významné osobnosti, které tvořily numismatickou sbírku Moravského zemského muzea“ (D. Grossmannová) a „Jan II. kníže z Lichtenštejna a Jindřich
Blažej Vávra rytíř z dalekých moří – významní sběratelé a mecenáši Moravského zemského muzea“
(D. Kašparová) na mezinárodní konferenci: Numizmatyka w archiwaliach i starych drukach, Krakov
7.–8. 12. 2017;
„Nové poznatky k moravskému mincovnictví
13.století na základě mincovních nálezů“ (D. Grossmannová) a „Nález římských mincí ve Starém
Městě u Bruntálu“ (D. Kašparová) na konferenci
Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických II. „Ztráty a nálezy“ v PVH; Mikulov
18.–19. 10. 2017.
Pro širokou veřejnost byly realizovány přednášky:
„Poklad mincí z období třicetileté války v okolí
hradu Pernštejna“ (Nedvědice, 5. 7. 2017 a MZM,
5. 10. 2017, D. Grossmannová).
Ediční činnost
Vydání odborného recenzovaného periodika Folia
numismatica Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 102, 2017, č. 31/1 a 31/2 (redaktorka D. Kašparová).
Ostatní aktivity
Organizace mezinárodní vědecké numismatické
konference NUMISMATICA CENTROEUROPAEA II. Středoevropské numismatické dny, MZM
Brno 22.–25. 5. 2017; konference byla věnována 200.
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výročí založení Moravského zemského muzea
a současně připomněla 200 let numismatiky v MZM
(D. Grossmannová, D. Kašparová).
Úspěšná byla prezentace oddělení v rámci oslav
200 let Moravského zemského muzea, Zelný trh,
Brno 9. 9. 2017.
Pokračovala organizace numismatických přednášek konaných pravidelně v MZM ve spolupráci
s ČNS, pob. Brno, pravidelná konzultační činnost
a badatelský provoz.
Od 2. 10. – 31. 12. 2017 bylo oddělení uzavřeno
z důvodu stavební rekonstrukce proctor.
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Mineralogicko-petrograﬁcké
oddělení
Sbírkotvorná činnost
V chronologické i systematické evidenci byly zpracovány všechny nové přírůstky za rok 2017. Pokračovala
detailní odborná i administrativní revize starého sbírkového fondu včetně kompletní reevidence tzv. studijního materiálu z podsbírky B-minerály ze světa,
a výběru nejkvalitnějších vzorků do evidence CES
včetně digitalizace (= elektronická evidence + fotodokumentace). Do přírůstkové knihy bylo za rok 2017
zapsáno 10 přírůstkových čísel a katalogizováno 133
inventárních čísel sbírkových předmětů. V rámci
zpracování zmíněného studijního materiálu bylo zaevidováno a etiketami opatřeno 100 studijních
vzorků; částečně byly i nově odborně určeny (zejména
nové sběry z r. 2017 a materiál ze světa ze starého sbírkového fondu MZM). Revidováno (inventarizováno)
bylo 1588 vzorků. Konzervováno, preparováno a restaurováno bylo vlastními silami 68 předmětů.
Vlastní terénní sběry úzce souvisely, až na výjimky, hlavně s výzkumnou činností pracovníků oddělení, financovanou podporou DKRVO. Převládaly
tuzemské cesty zaměřené na lokality na různých
místech Moravy a Slezska, ale i sběry studijního materiálu na českých lokalitách. Byla uskutečněna
jedna zahraniční cesta (Španělsko-Portugalsko).
Pro obohacení sbírek sloužily převážně vlastní terénní práce. Za zmínku stojí kolekce větších rutilů
z lokality Dobrá Voda u Vel. Meziříčí. Také se podařilo získat koupí 2 ukázky unikátních briliantových
brusů citrínů z moravské suroviny, z lokality Suky
a Rousměrov na Moravě (hmotnost 565 ct a 758 ct).
Vědecko-výzkumná činnost
Tato činnost vycházela z jednotlivých plánovaných
cílů podporovaných DKRVO.
Výzkum horninových sekvencí s mramory v moldanubické zóně a přilehlých jednotkách Českého
masivu byl z velké části zaměřen na terénní revizi
českých a moravských lokalit. Byla dokončena podrobná mineralogicko-geologická studie mramorů
jihočeského moldanubika (časopis v databázi Scopus). Na Moravě byla pozornost soustředěna na
mramory strážeckého krystalinika).
Byla zpracována a publikována druhá část obsáhlé
rešeršní práce o historii výzkumů v boskovické
brázdě na Moravě (petrografie a geologie).
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Mgr. Vladimír Hrazdil, vedoucí oddělení

Pozornost byla věnována také nízkoteplotní zeolitové mineralizaci, kde v rámci srovnávacích výzkumů byly navštíveny naše i některé zahraniční
lokality. Byla dokončena publikace o norských
a portugalských významných výskytech natrolitu
a podíleli jsme se na publikaci o anatasech a brookitech z pegmatitů Českomoravské vrchoviny (Bulletin Mineralogie Petrologie – časopis v databázi Scopus), v recenzovaných časopisech článek o rutilech.
Pokračoval víceletý obsáhlý výzkum lokalit historického dolování. Pro připravenou knižní publikaci
byly revidovány lokality havlíčkobrodského rudního
revíru a časopisecky publikovány menší příspěvky
o molybdenitové mineralizaci u Nové Bystřice u JH
a těžbě stříbra v okolí Telče.
Konference: zúčastnili jsme se mezinárodní konference Tourmaline 2017 Skalský Dvůr (2 přednášky, abstrakty, spolupráce na exkurzních průvodcích).
Další publikační a ediční činnost
Bylo připravenoa ve spolupráci s Edičním oddělením také vydáno dvojčíslo recenzovaného odborného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, ročník 102/2017. V časopisu Minerální
suroviny byl publikován obsáhlý článek o alkalických pegmatitech a kamenolomech v okolí Larviku
(Norsko) a o dolování stříbra na Dobré Vodě u Mrákotína.
Stanislav Houzar se zúčastnil editorské a recenzní
činnosti v redakční radě časopisů Bulletin Miner.petr. Odd. Nár. muz. a Acta Rerum naturalium v Jihlavě a Třebíči. Vladimír Hrazdil v Acta Mus. Silesicae v Opavě a působí v Ediční radě MZM.
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Zahraniční cesty
Španělsko – Portugalsko – 15. 9. – 1. 10. 2017, problematika hydrotermálních a rudních mineralizací
(historická těžba) v tamních Variscidách.
Výstavní projekty
Byla dokončena obsáhlá rekonstrukce expozice
„Svět nerostů“ v Dietrichsteinském paláci, zejména
komplexní vyčištění vitrín a exponátů a doplnění
grafiky, nových vitrín a prezentace luminiscence,
příprava QR kódů, příprava a revize anglického
textu. Pro Mezinárodní expozici minerálů Brno
jsme se podíleli na doprovodné výstavě „Křehká
krása zeolitů“. Pro Těžební unii byly připraveny
menší výstavy „Barevný svět nerostů“, Zaječí, a „Poklady Vysočiny“, Devět skal.
Osvětová činnost a spolupráce s jinými subjekty
V roce oslav 200 let MZM se oddělení aktivně podílelo na přípravě doprovodných programů pro veřejnost a na propagaci muzea (rýžování zlata pro
děti, testy o minerálech pro veřejnost, ukázky fyzikálních vlastností nerostů a některých typických
moravských minerálů, určování minerálů pro veřejnost, podíl na výstavě „Chvála sběratelství“).
Oddělení intenzivně spolupracuje s Ústavem geologických věd MU v Brně (konzultace disertačních,
diplomových a bakalářských prací, členství v rigorózních komisích, oponentské posudky závěrečných
prací), Národním muzeem v Praze, Slezským muzeem v Opavě, Českou geologickou službou a regionálními muzei v ČR.
Byl připraven a realizován vzdělávací program pro
MŠ a I. stupeň ZŠ „Země plná kamínků“. Byla vytvořena venkovní expozice „Horniny a geologický
vývoj Třebíčska“ pro Katolické gymnázium Třebíč.
Uskutečnil se (na vyžádání KČT Trnava) výklad
na vlastivědné vycházce o třebíčském plutonu
a vzniku místních malebných balvanů (25. 2. 2017),
v dubnu jsme se účastnili na exkurzi muzea v Předíně (rýžování zlata v okolí) a současně byla realizována pro mineralogický kroužek exkurze do Oslavan
(zaniklé dolování uhlí). Ve spolupráci s Dětským
muzeem MZM se konala exkurze po lokalitách
v okolí Bystřice nad Pernštejnem (29. 8. 2017).
Byla přednesena přednáška pro veřejnost „Výskyt
a dolování zlata u Předína“ (Celorepublikové setkání sběratelů a příznivců minerálů v Třebíči, 7. 1.
2017). Ve vědeckém centru VIDA v Brně byla
v rámci cyklu „Profesionálové“ představena práce

mineralogů (P. Hršelová, J. Toman). Na Katolickém
gymnáziu v Třebíči byla přednesena přednáška
Geologický vývoj a nerosty Třebíčska.
Uskutečnilo se vystoupení v ČT, s námětem „zajímavosti ze světa nerostů“ („Dobré ráno s ČT“
V. Hrazdil, S. Houzar, 26. 1. 2017), s velmi příznivým ohlasem veřejnosti.
Dvakrát jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy
minerálů v Tišnově (konzultace) a mineralogických
setkání v Brně, Praze, České Lípě a v Oslavanech.
Pracoviště dlouhodobě poskytuje poradenskou
činnost v oboru mineralogie a geologie nejširší veřejnosti i studentům (celkem cca 249 konzultací).
Pracovníci oddělení pravidelně poskytovali školám
všech stupňů na vyžádání výklady v expozicích
a oddělení bylo aktivně zastoupeno na Muzejní
noci. V rámci spolupráce s Domem dětí Helceletova, Brno a v Tišnově se v prosinci uskutečnila již
tradiční „Mikulášská mineralogická besídka“.
Ediční činnost
Členství v redakcích odborných časopisů: Acta
Musei Moraviae, Scientiae biologicae (V. Antonín,
K. Sutorý), Bryonora a bulletin Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS (S. Kubešová), Czech Mycology (V. Antonín, šéfredaktor), Mykologické listy
(V. Antonín, editor), Sydowia, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Rivista di Micologia, Časopis
Národního muzea (přírodov.), Trakya University
Journal of Natural Sciences (editor sekce) a Sborník
Muzea Vysočiny (V. Antonín, člen redakční rady).
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Geologicko-paleontologické
oddělení
Činnost oddělení byla v roce 2017 zaměřena především na akce spojené s oslavami 200. výročí založení
MZM.
Sbírkotvorná činnost
V rámci sbírkotvorné činnosti byly získány následující akvizice:
– vzácný zub mořského plaza z lokality Hády – dar
Zdeňka Haidlera
– kolekce fosilií z pozůstalosti paní Paroubkové
– materiál z vlastních výzkumů – kolekce rybích –
zbytků havýše, mečouna, štítovce
– publikovaný materiál druhu hlubinné ryby
Scopeloides glarisianus.
Preparace a konzervace
– konzervace a čištění exponátů sbírkového fondu
zvláště pro aktualizovanou expozici a výstavu
Chvála sběratelství: fosilie z německé lokality
Solnhofen, amoniti z Cetechovic, fosilie kulmských břidlic atd.
– plavení sedimentů pro mikropaleontologický výzkum.
Sbírku navštívilo 6 badatelů, z toho 2 ze zahraničí
(Polsko, Slovensko).
Druhá evidence: zapsáno do Demus celkem 336
inventárních čísel, jedná se především o kolekci
amonitů z lokality Cetechovice a ryb z lokality Litenčice.
Digitalizace fotoarchivu: bylo naskenováno 1458
diapozitivů – většinou skleněných desek a vloženo
do DEMUSU Fotoarchiv, digitalizace separátů –
215 ks.
Revize sbírek: Bylo zrevidováno celkem 695 inventárních čísel.
Výstavní činnost
Nadále probíhá výstava 50 obrazů paleontologických rekonstrukcí Zdeňka Buriana ze sbírek oddělení v Pavilonu Anthropos Zápas ichtyosaurů aneb
pravěk štětcem Z. Buriana. Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin. Na
výstavě je představena i působivá animace vybraných obrazů.
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– Česká republika –bohaté naleziště zkamenělin,
Univerzita 3. věku (Gregorová)
– Poznávání fosilií a struktur pro studenty 2. ročníku geologie PřF MU (Calábková, Březina)

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., vedoucí oddělení

Proběhla další reinstalace expozice Zaniklý život
na Moravě.
Výstava unikátů z depozitáře Geologicko-paleontologického oddělení – Valochův sál, byly zde vystaveny především historické exponáty a holotypy.
Výstava Chvála sběratelství – spolupráce na scénáři a vlastní realizaci.
Výklady a speciální programy
– výstava Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana: 22 výkladů
– expozice Zaniklý život na Moravě: 10 výkladů
– příprava a aktualizace výkladu, pracovního listu
a audioprůvodce ke stálé expozici Zaniklý život
na Moravě
– příprava nového lektorského programu s názvem
Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana
k výstavě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana.
– oslavy 200 let výročí založení MZM (poznávání
fosilií + skládání Burianových obrazů)
– Noc vědců na MU (poznávání fosilií + provádění
ve sbírkách ÚGV)
– popularizace paleontologie v rámci celosvětového
festivalu vědy Noc vědců, Festival vědy (Březina,
Calábková).

Workshopy a konference
– Účast na konferenci Paleozoikum Brno (Calábková, Březina)
– Účast na Semináři muzejních geologů (Calábková, Březina)
– Účast na workshopu Lektorské dovednosti v praxi
muzejního pedagoga (Calábková)
– Účast na kurzech Základy muzejní pedagogiky,
MCMP, Hudcova, Brno (Calábková)
– Účast na workshopu Muzeum v digitální době –
nové možnosti zprostředkování muzejního obsahu (Calábková)
Odborná korektura knihy Čí je ta kostra. Nakladatelství Host, Brno (Březina, Calábková)
Zahraniční cesty
– Rakousko: Vídeň (studium kolekce NHMW
a DPUW) (Březina)
– Polsko: Konference Bringing paleontology to the
People (BPP 2017 – Krasiejów) (Calábková, Březina)
– Německo: Mnichov (BSPG –Paleontological museum) konference EAVP 2017 (Březina)
– Slovensko: Nová Vieska (terénní výzkum), (Calábková, Březina)
– Rakousko: Vídeň –University of Wienna (konference Taphos 2017) – (Calábková)
– Německo: Halle, Berlín, dokumentace kabinetů
kuriozit (Gregorová)

Výuka
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
– Paleontologie pro 1. ročník studentů biologických
věd (Gregorová).
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
– Život v mořských hlubinách moravských třetihor,
Univerzita 3. věku. (Gregorová)
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Entomologické oddělení
Sbírkotvorná činnost
V letošním roce byla výrazně rozšířena sbírka drabčíkovitých brouků Madagaskaru (12 000 kusů)
a nové materiály byly rovněž částečně determinovány. Materiál brouků a ploštic z Madagaskaru je
v současné době postupně dále určován s cílem vybudovat v MZM rozsáhlou sbírku z této zoogeograficky zajímavé oblasti. V průběhu roku pokračovalo
s externími spolupracovníky třídění vzorků z prosevů pralesní hrabanky z expedic na Madagaskar
a vzorků ze střední Evropy a Středomoří a ve spolupráci s Ing. O. Jakešem uspořádání sbírky motýlů
Ing. J. Skýpaly a Ing. J. Lišky. V rámci oddělení bylo
nově vypreparováno 11 150 exemplářů hmyzu (Turecko: Coleoptera, Hymenoptera, Homoptera, Diptera; Malajsie: Heteroptera; Vietnam: Coleoptera,
Heteroptera; Madagaskar: Coleoptera; N.P. Podyjí:
Coleoptera), které byly zařazeny do pomocného materiálu určenému k dalšímu zpracování. Externě bylo
vypreparováno 23 400 exemplářů hmyzu, převážně
drabčíkovitých brouků. Pokračovalo rovněž třídění
a determinace materiálu řádu Hemiptera, na němž
se dlouhodobě podílejí kurátoři oddělení (P. Baňař,
I. Malenovský) ve spolupráci s několika zahraničními experty. Do sbírkového fondu MZM byla zakoupena sbírka vrubounovitých brouků podčeledi
Aphodiinae z různých zemí Afriky, Střední Ameriky
a Evropy ing. J. Chromého (3 200 exemplářů).
Celý rok probíhalo ve spolupráci s J. Baštou a J.
Kalábem nové uspořádání sbírky střevlíkovitých
brouků a ve druhém pololetí ve spolupráci s K. Koukalovou uspořádání sbírky drabčíkovitých brouků.
J. Procházka se věnoval třídění a uspořádání sbírky
brouků ze skupin Scolytinae a Scarabaeidae. Díky
spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy
byla rozšířena sbírka saproxylických brouků
o exempláře z kvantitativního sběru do nárazových
pastí v CHKO Šumava (včetně jádrové zóny Boubínského pralesa) a NP Podyjí, třídění a determinace materiálu doposud pokračuje.
J. Nerudová pokračovala v třídění a determinaci
materiálu z rozsáhlé, dosud nezpracované sbírky
Diptera (téměř 50 000 exemplářů), která byla
muzeu darována Masarykovou univerzitou. Výsledkem práce v tomto roce je sloučení několika sbírek
(např. čeledi Muscidae) do jednotné sbírky uložené
do nového UNIT systému. Zároveň byla dokončena
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spolupráce s Dr. Šulákovou z Kriminalistického
ústavu Praze, jejichž výsledkem je ucelená systematicky seřazená sbírka čeledi Calliphoridae (5 900
exemplářů).
Knihovna
Knihovna entomologického oddělení ke konci roku
2017 eviduje 58 011 knihovních jednotek a roční
přírůstek činil 254 přírůstkových čísel. Všechny separáty, časopisy a monografie byly získány darem
nebo výměnou a tyto přírůstky jsou během roku
průběžně doplňovány do elektronické databáze
publikací. Pokračuje mezinárodní i tuzemská výměna vědeckých publikací – v roce 2017 s 58 výměnnými partnery. Knihovnu využilo k vyhledání
entomologické literatury 12 registrovaných uživatelů a mnoho dalších ke studiu na místě. V rámci
periodické revize knihovny bylo v roce 2017 zrevidováno celkem 3 115 kusů separátů z celkového
počtu 40 106 ks separátů a 58 011 knihovních jednotek.
Vědeckovýzkumná činnost
P. Baňař se zabývá studiem taxonomie ploštic infrařádu Enicocephalomorpha, čeledí Aradidae, Reduviidae a Plokiophilidae. V těchto skupinách během
roku připravoval a publikoval několik prací, ve spolupráci s E. Heissem, P. Štysem, L. R. Davranoglou
a D. Chłondem, zejména z Afrotropické a Orientální oblasti. Rovněž se zabývá studiem některých
skupin brouků (Staphylinidae, Leiodidae). V průběhu roku 2017 rozpracoval několik taxonomických
článků, které budou publikovány v roce 2018.
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J. Procházka se zabývá ekologií saproxylických
a epigeických brouků. Ve spolupráci s Výzkumným
ústavem Silva Taroucy a Mendelovou univerzitou se
zaměřil na společenstva brouků v porostech s různou intenzitou hospodaření od pralesovitých porostů až po lesy čistě hospodářské.
I. Malenovský se věnuje taxonomii a faunistice
křísů a mer (řád Hemiptera). V roce 2017 ve spolupráci s A. Stroińskim a D. Świerczewskim (Polsko)
publikoval popis nového druhu (a zároveň i rodu)
křísa z čeledi voskovkovití (Flatidae) endemického
pro pobřežní slaniska na ostrově Sokotra v Indickém oceánu, a to na základě materiálu nasbíraného
během společné expedice entomologů z MZM, Národního muzea a Mendelovy univerzity v roce 2012.
V rámci dlouhodobého studia fauny křísů ČR
dokončil regionální studii věnovanou křísům Jizerských hor, Frýdlantska a Liberecka, započatou dřívějším emeritním kurátorem MZM, RNDr. P. Lautererem, a založenou na početném materiálu ze
sbírek MZM a Severočeského muzea v Liberci. Pro
nové vydání Červeného seznamu ohrožených bezobratlých ČR zpracoval kapitoly věnované křísům,
merám, molicím a řasníkům. Během roku se dále
věnoval taxonomickému zpracování dalších druhů
křísů nasbíraných během expedic na Sokotru a Madagaskar a pokračoval v přípravě checklistu křísů
ČR na základě postupné revize sbírkových fondů
MZM a dalších institucí. Ve spolupráci s manželi
Bezděčkovými (Muzeum Vysočiny Jihlava) a Jánem
Mackem (Národní muzeum) také publikoval soupis
typového materiálu mravenců uloženého v muzeích
v ČR.
J. Nerudová se zabývá studiem morfologie a ekologie vývojových stádií dvoukřídlého hmyzu, především čeledi Stratiomyidae.
J. Kolibáč se věnuje systematice, morfologii, paleontologii a biogeografii brouků nadčeledi Cleroidea
a jejich fylogenezi v rámci skupiny Cucujiformia.
S mezinárodním čínsko-australským týmem publikoval z barmského křídového jantaru vůbec první
fosilní nález vzácné čeledi Thanerocleridae. Ve spolupráci s ruským kolegou Alexeevem publikovali
eocénní nález nového druhu Trogossitidae s recentním příbuzenstvím na Novém Zélandě a v Pacifiku.
Prezentace na vědeckých konferencích
a seminářích
Přednáška „The biodiversity of Auchenorrhyncha in
the Czech Republic – between past and future“ a po-

ster „Review of the Madagascan endemic genus
Paulianiana (Cicadomorpha: Cicadellidae: Euacanthellinae)“ v rámci konference XV International
Auchenorrhyncha Congress, Mendes, Brazílie,
9.–15. 7. 2017 (I. Malenovský).
Zahraniční služební cesty
– Madagaskar, terénní expedice 2. 1. – 25. 1. 2017
ve spolupráci s Université d’Antananarivo, Faculté
des Sciences, Département d’Entomologie a MADAGASCAR NATIONAL PARKS (P. Baňař)
– Írán – terénní expedice 16. 5. – 16. 6. 2017 ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
(L. Dembický)
– Omán – terénní expedice 18. 11. – 1. 12. 2017 ve
spolupráci se Zoologische Staatssamlung Bayerns,
Mnichov, Německo (L. Dembický)
– Brazílie, 8. 7. – 1. 8. 2017. Náplní cesty byla účast
na mezinárodní vědecké konferenci „XV International Auchenorrhyncha Congress“ (Mendes, stát
Rio de Janeiro), stáž ve výzkumném ústavu Empraba Florestas (Colombo, Paraná) a terénní expedice spojená se sběrem mer ve státu Paraná.
(I. Malenovský)
Pedagogická a lektorská činnost
– výuka předmětů „Systematická entomologie – Paraneoptera“ a „Systematic entomology – Hemimetabola“ na FLD České zemědělské university
v Praze (P. Baňař)
– výuka předmětů „Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura“, „Informační zdroje v zoologii“, „Základy entomologie“, „Entomologie pro
pokročilé“, „Terénní cvičení ze zoologie“ a „Terénní cvičení z entomologie“, vedení magisterských a doktorských studentů (I. Malenovský
v rámci pracovního poměru na Ústavu botaniky
a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně)
– „Oslava 200. výročí založení Moravského zemského muzea“, prezentace entomologického oddělení, ukázky živého i preparovaného hmyzu, poznávání druhů s proměnou nedokonalo
a dokonalou, 9. 9. 2017 (J. Nerudová, J. Procházka,
J. Kolibáč).
Ediční činnost
Zajišťována redakce odborného časopisu Acta Musei
Moraviae, Scientiae biologicae (J. Kolibáč) a spolupráce
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s redakcí časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis
Pragae (I. Malenovský). Pokračování redakce 2. rozšířeného vydání knihy „Příroda České republiky. Průvodce faunou“, nakl. Academia (J. Kolibáč). V průběhu
podzimu byly spuštěny nové webové stránky časopisu
Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae.
Různé
Oddělení se minulý rok podílelo na přípravě několika výstav. Spolupracovalo na výstavě „Chvála sběratelství“ (P. Baňař, J. Nerudová, J. Procházka), dále
pak připravila samostatnou výstavu „Toulky Přírodou Moravy“ (J. Nerudová, J. Procházka) a prezentaci Entomologického oddělení k 200. výročí založení muzea (P. Baňař, J. Kolibáč).
Pokračovala digitalizace rozsáhlého fotografického archivu Lepidoptera doc. Hrabáka.
Oddělení tradičně provádělo determinace vzorků
hmyzu (nejčastěji skladištních a zemědělských
škůdců) a drobné odborné posudky pro veřejnost.
Průběžně byly vyhotovovány recenze publikací pro
česká i zahraniční odborná periodika, oponentury
grantových projektů a oponentury doktorských disertací (P. Baňař, J. Kolibáč, I. Malenovský).
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Zoologické oddělení
Sbírkotvorná činnost
V rámci dlouhodobé koncepce vytváření zoologické
sbírky bylo získáno a vypreparováno do této sbírky celkem 119 přírůstků. Souběžně byla část sbírky (3990
sbírkových předmětů, tj. 10, 04 %) zrevidována v rámci
inventarizace a uložena v depozitářích na Biskupském
dvoře a v Budišově.
Vědeckovýzkumná činnost
Šebela M.:
Pokračování v terénních výzkumech na lokalitě Betlém. Sledování místní populace želvy bahenní (Emys orbicularis), odchyty a značkování. Výsledky publikovány:
Šebela, M., 2017: History of the reintroduced population of the European Pond Turtle (Emys orbicularis)
Betlém site (South Moravia, Czech Republic). Acta
zoologica Bulgarica. Supplement 10: 139–145.
Pokračování výzkumného projektu zaměřeného na
mokřady jižní Moravy, zvláště na střední nádrž VDNM
a okolní mokřady s důrazem na monitoring a dokumentaci zvláště chráněných druhů obratlovců. Vytvoření videodokumentu „Podle peří poznáš ptáka“ o chování vodních druhů ptáků (45 min., DVD).
Sběr vzorků z ryb získaných při expedici do Ekvádoru
za účelem stanovení DNA pro zpracování celosvětového
atlasu sladkovodních ryb (spolupráce s AV ČR).
Návrh revitalizačního projektu pro mokřad Betlém.
Spolupráce na prováděcím projektu (autor J. Parolek)
a uplatnění tohoto projektu v rámci OP Životní prostředí 2014–2020.
Pokračování ve výzkumu koroptve polní, hlavně
zpracování historických dat z několika lokalit na
území ČR. Odeslání článku do odborného periodika s IF – recenzní řízení (M. Černý). Zpracování
a odeslání článku z monitorování ptáků v parku Lužánky v průběhu celého roku do odborného periodika – recenzní řízení (M. Černý). Práce na publikaci z mapování ptáků města Brna (M. Černý).
Výstavní projekty
Tvorba výstavy Chvála sběratelství: 200 let služby
moravské kultuře a vědě.
Pedagogická činnost
Vedení pětidenního turnusu v rámci předmětu Terénní
cvičení ze zoologie na Masarykově univerzitě
(M. Černý). Výpomoc při výuce zoologických cvičení

RNDr. Miroslav Šebela, CSc., vedoucí oddělení

na Masarykově univerzitě (M. Černý). Konzultant
ukončené bakalářské práce na téma Vliv lidských
aktivit na pozemně hnízdící druhy ptáků v zemědělské krajině (M. Černý).
Další odborná činnost
Odborný dohled na revitalizačním projektu LZ Židlochovice – Zprůtočnění revitalizační soustavy v Plačkově
lese. (M. Šebela).
Popularizační a osvětová činnost
Pravidelné exkurze v terénu (studijní plocha Betlém,
VDNM) pro školy i zájemce z řad odborné i laické veřejnosti (25 akcí), výklady ve výstavě Chvála sběratelství (15).
Spolupráce na TV pořadech (Tajemná hlubina – ČT
Brno, Želvy – TV Noe).
Přednáška Fauna Moravy pro veřejnost (OÚ Židlochovice, M. Šebela)
Odborné výklady ve stálé zoologické expozici. Vedení exkurze na Lednické rybníky pro dětské muzeum MZM v rámci příměstského letního tábora
(M. Černý). Prezentace oddělení na oslavách 200.
výročí MZM na Zelném trhu (9.9.2017; M. Černý)).
Výklad a ukázka odchytu ptáků v rámci přírodovědného klubu Masarykovy univerzity (4. 10. 2017; M.
Černý). Odborný dozor a konzultace pro studenty
v rámci projektu Škola v muzeu (4. studenti;
M. Černý)). Konzultace pro veřejnost.
Zahraniční služební cesty
Ve dnech 18. 2. – 25. 3. se uskutečnila zahraniční cesta
do Ekvádoru – pokračování ichtyologických průzkumů
v ekvádorské Amazonii (Rio Curaray). Sběr dokladového materiálu. (M. Šebela)
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Knihovna
Knihovna zoologického oddělení obsahuje
k 31. 12. 2015 celkem 27 936 knihovních jednotek.
V roce 2017 bylo zapsáno 147 nových přírůstků.
Knihovna se podílí na výměnách s 50 zahraničními
a 4 českými institucemi.
Různé
Na studijní ploše zoologického oddělení Betlém
byla v dubnu odbagrována, vyčištěna a připravena
písčitá hnízdní stěna pro hnízdění břehulí říčních
a vlh pestrých. Celkem zde během sezóny hnízdilo
14 párů vlh pestrých.

Botanické oddělení
Sbírkotvorná činnost
Botanické oddělení získalo řadu akvizicí jak vlastními sběry rostlin a hub, tak nákupy. Početný byl
materiál získaný od nadace Augustina Bayera
z Mendelovy univerzity, který obsahuje více jak
5 000 herbářových položek, jedná se převážně o materiál pocházející ze zahraničí. Významná je akvizice
části ruského exsikátu „Gerbarij flory SSSR“, která
čítá 887 herbářových dokladů. Oddělení byl nabídnut materiál amatérského botanika J. Těšínského,
bylo započato jeho zpracování. Intenzivně se pokračovalo také v podchycování sbírkového fondu do
databáze DEMUS. Celkem bylo za rok zapsáno
21 757 inventárních čísel, čímž databáze dosáhly
celkového počtu 189 479 podchycených dokladů.
Knihovna
K datu 31. prosince 2017 eviduje knihovna Botanického oddělení MZM 67 688 knihovních jednotek.
Přírůstek v roce 2017 činil 2 176 knihovních jednotek. Do systému Verbis bylo zavedeno 20 záznamů
knih.
Výzkumná činnost
Probíhala v rámci IP DKRVO. Výjimkou je práce
V. Antonína na projektu Taxonomicko-fylogenetický
projekt studia hub rozkládajících opad v Korejské republice (Phylogenetic taxonomy of litter decomposing
fungi in the Republic of Korea; 2015–2017) ve spolupráci s Národním ústavem lesnických věd v Soulu.
Rok 2017 byl posledním rokem práce na tomto projektu; nasbíraný materiál však bude nadále
laboratorně zpracováván.
Osvětová činnost
Ve dnech 17.–18. října 2017 opět na půdě Botanického oddělení proběhlo podzimní setkání muzejních
botaniků pořádané ve spolupráci s Asociací muzeí
a galerií ČR. Pokračovala poradenská činnost houbařské poradny (V. Antonín a H. Ševčíková), která se
rovněž podílela na organizaci pravidelného přednáškového cyklu (šest přednášek, 286 posluchačů). Pracovníci houbařské poradny měli výklady ve výstavě
modelů hub pro studenty středních a vysokých škol.
Zaměstnanci oddělení prováděli také lektorské výklady o herbářích a o mechorostech (dohromady 15
skupin, střední i základní školy). Připraven a veden
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města Pardubice (17. 10. 2017). Na výstavě hub
Brno-Vinohrady se (ve svém volném čase) účastnila
také určování hub a odborného poradenství spolu
s V. Antonínem (22.–24. 9.) V Českém rozhlase třikrát vystoupila v pořadu „Poradna“, kde mluvila
o aktuálně rostoucích houbách a zodpovídala dotazy
veřejnosti. Několikrát také vystoupila v televizních
zprávách (ČT1, Nova a další) v krátkých šotech o aktuálním růstu hub.

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

byl program Botanické oddělení – ukázka a poznávání čerstvých hub a vzorků mechorostů při oslavách
200. výročí založení Moravského zemského muzea
na Zelném trhu 9. září. V. Antonín přednesl tři
přednášky: Jedovaté houby pro Českou vědeckou
společnost pro mykologii v Brně (10. 1.) a pro Českou mykologickou společnost v Praze (6. 6.) a Houby
Martiniku pro Ostravské muzeum v Ostravě (4. 12.).
S. Kubešová vedla workshop Lesnicky významné mechorosty v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek (22. 11.),
Bryologickou exkurzi – Vápencové skály u Černotína
pro Moravskoslezskou pobočku České botanické
společnosti (30. 9.) a Botanickou exkurzi na Hády pro
Biskupské gymnázium (2. 6.). Podílela se také na
akci Mezinárodní den dětí v Pavilonu Anthropos,
které organizovalo Dětské muzeum Moravského
zemského muzea. V. Antonín, S. Kubešová, K. Sutorý,
H. Ševčíková a částečně také Y. Jarošová zpracovali
část scénáře a podkladů pro výstavu Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě a připravili výstavu Botanické oddělení Přírodovědného
muzea. I. Novotný měl přednášku Vrbovkový mokřad
a drnovické Žumpy pro spolek Zelený Vyškov a podílel se na přípravě a vedení botanické vycházky
a průzkumu lokality Žumpy u Drnovic (27. 5., 4. 6.).
Pro Unii Roska Brno město vedl dvě exkurze (mechy,
kvetoucí rostliny) v Zubří u Nového Města na Moravě (12. a 14. 9.). H. Ševčíková přednesla přednášky
Houby vyšších poloh – od Vysočiny po Alpy (24. 1.)
pro širokou veřejnost v rámci cyklu ČVSM a Botanického oddělení Moravského zemského muzea,
Příroda a houby ostrova Madeira pro Seniorklub Vinohrady (4. 2.) a Za houbami Vysočiny pro Mykologický klub Pardubice ve spolupráci s Magistrátem

Účast na konferencích a seminářích
S. Kubešová přednesla za kolektiv autorů S. Kubešová,
I. Novotný, J. Procházková a M. Táborská referát Mechorosty skal na Vysočině na semináři Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině v Telči
(23. 3.), na 22. veletrhu muzeí České republiky v Třebíči
(24.–26. 5.) prezentovala poster Digitalizace herbářů
Moravského zemského muzea. V. Antonín přednesl
dvě přednášky: Molekulární charakteristika a taxonomie okruhu Melanoleuca exscissa (Basidiomycota) na
5. česko-slovenské mykologické konferenci v Brně
(29. 8.; společně s O. Ďuriškou, S. Jančovičovou
a M. Tomšovským) a Melanoleuca stepposa Vacek, zapomenutý druh z bazických trávníků na semináři Biodiverzita hub Slovenska 17 v Bratislavě (6. 12.;
společně s O. Ďuriškou, S. Jančovičovou a M. Tomšovským). H. Ševčíková přednesla dvě přednášky:
29. 8. 2017 Pluteus romellii var. luteoalbus sp. nov.
a podobné druhy na V. česko-slovenské mykologické
konferenci Brno; a 6. 12. Pluteus variabilicolor a další
žluté štítovky rostoucí na Slovensku na konferenci Biodiverzita hub Slovenska 17 v Bratislavě (v obou případech spoluautor J. Borovička). Odborné přednášky
V. Antonína a H. Ševčíkové na Multikongresu Micologia 2017 v Potesu (Španělsko) a S. Kubešové na
konferenci Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Slovensko); viz oddíl „zahraniční cesty“.
Zahraniční cesty
V. Antonín pracoval ve dnech 27. 5. – 3. 6. v mykologickém herbáři Národního přírodovědeckého
muzea v Paříži a ve dnech 14.–20. 5. 2017 v mykologickém herbáři Královských botanických zahrad
v londýnském Kew. Cílem byla revize herbářových
položek pro připravované monografické studie marasmioidních hub Martiniku a Guadeloupe a materiálu pro studium evropských druhů rodu Melanoleuca. Oba pobyty byly hrazeny z projektu Synthesis
Evropské unie. V. Antonín ve dnech 7.‒21. 7. 2017
navštívil Korejskou republiku a realizoval terénní
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sběrnou cestu v rámci společného projektu Phylogenetic taxonomy of litter decomposing fungi in the Republic of Korea s korejskými partnery; v rámci pobytu přednesl v rámci kolokvia na Národním ústavu
lesnických věd (National Institute of Forest Sciences)
v Soulu vyžádanou přednášku na téma Marasmioid
and gymnopoid fungi of the Republic of Korea (results
of the joint research projects) určenou pro odbornou
veřejnost ústavu i mimo něj; stejnou vyžádanou
přednášku přednesl i pro studenty na Chonnamské
národní univerzitě (Chonnam National University)
ve městě Gwang-ju. Zúčastnil se ve dnech 28. 10. –
4. 11. také Multikongresu Micologia 2017 konaného
v městečku Potes ve Španělsku; v průběhu akce zveřejnil poster Melanoleuca stepposa Vacek, a forgotten
species from basic meadows s úvodní přednáškou
(spoluautoři O. Ďuriška, S. Jančovičová a M. Tomšovský). Této akce se zúčastnila i H. Ševčíková
a v průběhu akce přednesla přednášku Two new taxa
of Pluteus section Celluloderma (spoluautor J. Borovička), zaměřenou na jimi nově popsané taxony. Na
této konferenci rovněž oba zúčastnění prováděli terénní sběry vedoucí k nalezení dalších nových druhů
hub, které budou popsány v následujících letech.
H. Ševčíková ve dnech 27. 5. – 3. 6. studovala herbářové položky mykologického herbáře Národního
přírodovědeckého muzea v Paříži (zejména rod Pluteus, holotypy, které nelze zapůjčit). S. Kubešová vykonala tři cesty na Slovensko. Dvě byly terénní
sběrné ve dnech 5.–9. 6. na setkání Botanické dni
2017 do Nízkých Tater a 10.–15. 9. do zpřístupněných jeskyní. Náplní třetí cesty ve dnech 25.–26. 10.
se stala účast na konferenci – 11. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň v Liptovském Mikuláši, kde
zveřejnila poster Bryoflora vybraných přístupných jeskyní Slovenska. K. Sutorý ve dnech 23.–26. 4. pracoval v depozitářích Hungarian Natural History Museum v Budapešti, kde dohledával některé detaily
typových dokladů rodu Verbascum. Dále zde ve
dnech 8.–12. 8. pokračoval ve vyhledávání typových
dokladů J. Freyna a E. Formánka a studoval zde materiál druhu Senecio othonnae. Ve dnech 15.–23. 6.
prováděl sběr botanického materiál na severních
svazích hory Athos a v okolí Ouranopoli na poloostrově Athos v Řecku; pro sbírky botanického oddělení dovezl 77 dokladů vyšších rostlin. Ve dnech 3.–8. 9.
pracoval v botanických depozitářích Muséum national d’Histoire naturelle v Paříži, kde studoval druh
Senecio othonnae a materiál rodu Cynoglossum.
K. Sutorý se S. Kubešovou a A. Měřínskou ve dnech
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8.–14. 10. vykonali cestu do Ruské federace, do Petrohradu. Hlavním cílem byla návštěva a práce v herbáři
pracoviště ruské akademie věd – Botaničeskij institut
imeni Komarova. Ze zásob jejich duplikátních materiálu vybrali celkem 887 herbářových dokladů cévnatých rostlin a transportovali do ČR. K. Sutorý zde
studoval materiál druhu Solenanthus hirsutus,
a druhy rodu Cynoglossum a druh Senecio othonnae.
Pedagogická a lektorská činnost
S. Kubešová realizovala v podzimním semestru
předmět Determinace mechorostů pro pokročilé na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Společně s I. Novotným organizovali a uskutečnili 10. Bryologický víkend (12.–14. 5.) ve spolupráci
s Mendelovou univerzitou (M. Jiroušek a M. Zdražílková). V. Antonín přednesl dvě přednášky Toxické
makromycety v podzimním a jarním semestru
v rámci předmětu Přednášky ze soudního lékařství
pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. H. Ševčíková přednesla na Univerzitě třetího
věku Masarykovy Univerzity 30. 11. přednášku
Houby Českomoravské vrchoviny.
Další publikační a ediční činnost
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) je třeba zmínit práce V. Antonína: Jelenka (Elaphomyces) v časopise Veronica 31;
Brněnský mykolog v Kew v M revue 2017/1 a Houbařská poradna slavila půlstoletí s rekordem
v M revue 2017/2; 50 let houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně v Mykologickém
Sborníku 94(3) (společně s H. Ševčíkovou); abstrakt
z 5. česko-slovenské mykologické konference Molekulární charakteristika a taxonomie okruhu Melanoleuca exscissa (Basidiomycota) (společný s O. Ďuriškou, S. Jančovičovou a M. Tomšovským); S. Kubešové:
Nová bryologická literatura XXXI. v časopise Bryonora 60; Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene–
Holocene transition v Ecological Indicators 76
(společně s M. Chytrým a kol.); Mechorosty už podesáté v M revue 2017/1 (s I. Novotným); Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký
Vesník ve Vsetínských vrších v časopise Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6 (s J. Tkáčikovou); The
relationship between plant species richness and soil
pH vanishes within creasing aridity across Eurasian
drygrasslands v Global Ecology and Biogeography
26 (s S. Palpurina a kol.).
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Účastníci páteční exkurze
10. bryologického víkendu.

Herbářová položka pastináku z Bulharska získaná v r. 2017 akvizicí z Nadace A. Bauera.
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Oddělení dějin divadla
Vědecko-výzkumná činnost (viz plnění VO)
Úkoly pracoviště:
PhDr. Jaroslav Blecha – systematický průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, rodinné a spolkové loutkové divadlo). Dále
srovnávací výzkum a mapování českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách
jejich tvarosloví a technologie.
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. – výzkum profesionálního činoherního divadla, zejména projevů
souvisejících s českou divadelní avantgardou ve vývojovém kontextu dějin českého divadla.
Mgr. Hana Ocetková – výzkum a dokumentace
profesionálního hudebního divadla a baletu. Pokračování ve výzkum a zpracování archivu souboru brněnského baletu ND Brno.
Dále:
Druhý rok řešení projektu Cesta k divadlu. Vývoj
metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí
se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea
v Brně. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II), spolu
s divadelním oddělením NM a Institutem uměníDivadelním ústavem. (Řešitelé za MZM Blecha,
Ocetková, Valentová).
Realizován výzkum v institucích: Vlastivědné muzeum v Šumperku, Státní okresní archiv v Šumperku, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Státní
okresní archiv Znojmo, Státní okresní archiv Jihlava,
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Slezské zemské
muzeum Opava, Muzeum Těšínska Český Těšín,
Muzeum a galerie v Prostějově (včetně fotodokumentace cedulí).
Pokračovala analýza sbírky MZM a digitalizace
části německojazyčných cedulí Městského divadla
v Brně (Stadt Theater in Brünn). Realizováno 330 ks
(celkem již digitalizováno 2400 ks).
Vydán recenzovaný odborný článek na základě
analýzy sbírkového fondu cedulí Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea

78

www.mzm.cz

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

Obhájen dvouletý interní projekt VaV I. MZM,
v. o. – restaurování sbírky štočků s divadelní tématikou z první poloviny dvacátého století a padesátých let 20. století (sanace, uložení, identifikace, digitalizace a prezentace sbírky).
Sbírkotvorná činnost
Přírůstek sbírky Oddělení dějin divadla za rok 2017
činí 16 přírůstkových položek, 2009 ks předmětů.
Předměty byly získány jednak koupí, dále bezúplatně jako dary.
K význačnějším akvizicím se řadí např. 33 ks původních průmyslově vyráběných tzv. Alšových loutek
z let 1912–1913, stolní rodinné loutkové divadlo dle
návrhu Eduarda Christiána nebo scénické návrhy
Aloise Vobejdy pro inscenace brněnského divadla.
Nárůst sbírky teatrálií je zajišťován také vlastním
sběrem (fotografie z inscenací, audiovizuální záznamy, písemnosti) a předměty poskytovanými bezúplatně divadly a soubory. Pravidelně je pořizován
též pomocný materiál jako programy, recenze aj.
Standardně probíhala katalogizace, konzervování
a restaurování sbírkových předmětů, a taktéž průběžná revize sbírky (viz statistika NIPOS).
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Pokračovala další etapa dlouhodobé reorganizace
části sbírkového fondu (F fotografie) a byla prováděna jeho postupná dílčí zpětná elektronická katalogizace – realizováno 1590 ks (H. Ocetková, ext.
Jiří Stejskal).
Průběžná „zpětná“ katalogizace sbírky archiválií
a rukopisů (A, R) – realizováno 211 ks (A. Jochmanová).
Vlastní péči o sbírku zajišťovaly 2 konzervátorkyrestaurátorky – jedním stálým úvazkem (H. Šedá)
a dočasným částečným úvazkem hrazeným z VO
(O. Piperová-Taušová). Mimořádnou aktivitu znamená postupné náročné restaurování loutek ze souboru rodiny Pflegrů.
Publikační činnost
Blecha, J., 2017: Glosy k historii českého loutkového
divadla. In: Blecha, Jaroslav – Hamar, Juraj – Teturová, Jarmila 2017: Loutkářství na Slovensku
a v Česku / Puppetry in Slovakia and Czechia. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. Str. 4–14. ISBN
978-80-88107-22-4
Blecha J., 2017: Sbírka divadelních cedulí a plakátů v oddělení dějin divadla moravského zemského
muzea. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., CII: 2,
163-172, 2017, ISSN 0323-0570. (NAKI II)
Blecha, J,: 2017: Rodinná loutková divadélka, malí
velcí Shakespearové. Moravské zemské muzeum.
ISBN 978-80-7028-489-6
Jochmanová A., 2017: Šéf výpravy brněnského divadla A. V. Hrska (28, 2017, č. 2, s. 41–62).
Výstavy
J. Blecha: František Vítek a Věra Říčařová – Jeden
život. Moravské zemské muzeum, Brno, 11. října
2016 – 30. dubna 2017 (přecházela z roku 2016).
K výstavě doprovodný program Jeden život – putování výstavou s Věrou a Františkem Vítkovými. Průvodní program výstavy, 1. dubna 2017.
J. Blecha: Apartmá princezen, kouzelné království
rodinného loutkového divadla. Moravské zemské
muzeum, Národní památkový ústav, Státní zámek
Valtice, Národní centrum divadla a tance. Státní
zámek Valtice, 16. dubna 2016 – 31. října 2017 (přecházela z roku 2016).
Kolektiv ODD: Oddělení dějin divadla (v cyklu výstav ke 200. výročí založení muzea). Moravské zemské muzeum, Brno, 6. června – 9. července 2017.
Kolektiv ODD: Parciální část výstavy Chvála sběratelství.

Kolektiv ODD: Parciální část expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století.
Přednášky, pedagogická a lektorská činnost
A. Jochmanová: Dějiny českého divadla. Letní a podzimní semestr 2017 (Divadelní fakulta JAMU
Brno).
J. Blecha: Loutkářská tradice regionu skrze tvůrce
loutek. Konference Fenomén Východočeské loutkářství, Hradec Králové, 9. 3. 2017.
J. Blecha: Kapitoly z dějin světového loutkového divadla II. 19. 1. 2017 (MZM, U3 MU).
J. Blecha: České loutkové divadlo po roce 1945.
29. 3. 2017 (MZM, U3 JAMU)
J. Blecha: Loutkářská tvorba Františka a Věry Vítkových. 27. 3. 2017 (MZM, pro Theater am Faden
Stuttgart).
J. Blecha: Loutkové divadlo v Brně. 27. 4. 2017
(MZM, U3 MU).
V. Valentová: Kapitoly z dějin divadla. Letní a podzimní semestr 2017 (Ústav hudební vědy FF MU).
V. Valentová: Zlatá éra Divadla Na provázku.
5. 1. 2017 (MZM, U3 MU).
J. Blecha, A. Jochmanová, V. Valentová: Vedení,
konzultace a posudky seminárních, bakalářských
a diplomových prací studentů divadelní vědy
FF MU, DF JAMU, sdružených uměnověd FF MU.
Zahraniční služební cesty
J. Blecha: Slovensko, Žilina, 18.–20. května 2017.
Účast na jubilejním ročníku festivalu slovenských
profesionálních loutkových divadel Bábková Žilina
2017 s podtitulem Živý festival, pořádaném Bábkovým divadlem Žilina.
J. Blecha: Slovensko, Bratislava-Rusovce, 8. června
2017. Ustavení a jednání stálé česko-slovenské koordinační platformy pro rozvoj prvku Slovenské
a české loutkářství, zapsané v Reprezentativním seznamu UNESCO.
J. Blecha: Slovensko, Bratislava, 13. prosince 2017.
Průzkum a dokumentace rodinného loutkového divadla paní Mlynarčíkové, konzultace výzkumu loutkářské rodiny A. Anderleho.
J. Blecha: Rakousko, Vídeň, 16. března 2017. Účast
na slavnostní vernisáži výstavy Marie Ebnerová
z Eschenbachu / Deník moderní Evropanky.
Dobrovolnický program
S oddělením dějin divadla i nadále spolupracovala dobrovolnice PhDr. Eugenie Dufková, a to
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na determinaci materiálu v pozůstalosti Ivo Osolsobě.
Různé
Získání dotace a realizace projektu ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí:
atypické vybavení depozitáře tzv. rodinného loutkového divadla a zajištění kvalitního uložení sbírkovému fondu – zhotovení a instalace dřevěného regálového systému se speciálními závěsnými moduly
k uložení loutek. Státní dotace na pořízení výše uvedených položek v celkové výši 169 952,- Kč byla využita zcela účelně a v předpokládaném termínu. Plánovaného cíle bylo dosaženo v plném rozsahu.
Obhájen dvouletý interní projekt VaV I. MZM,
v. o. – restaurování sbírky štočků s divadelní tématikou z první poloviny dvacátého století a padesátých let 20. století (sanace, uložení, identifikace, digitalizace a prezentace sbírky).

J. Blecha:
– Odborná spolupráce – expertní posudky a determinace materiálu ve sbírce Muzea loutkářských
kultur, konzultace nákupu sbírkových předmětů
(Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Národní
muzeum Praha).
– Konzultace loutkářských sbírek J. Vorla, J. Merhouta, M. Nopa aj.
– Průběžná participace na činnosti a projektech Komise pro vědu a výzkum mezinárodní UNIMA
(Research Commission).
A. Jochmanová:
– Editor publikace Current Issues in Performance
Analysis. Proceedings of the International Theatrological Conference (Theatre Faculty of Janáček
Academy of Music and Performing Arts Brno,
21–22 November 2014). In memoriam prof.
PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Brno: JAMU, 2017.
ISBN 978-80-7460-111-8.
H. Ocetková:
– Realizace a dramaturgická příprava Koncertu
žáků Baletní školy I. V. Psoty v rámci festivalu
Tanec Brno, 7. ročník (Národní divadlo Brno, Mahenovo divadlo, 4. června 2017).
Členství v různých oborových organizacích
J. Blecha: UNIMA (Union Internationale de la Marionette); člen exekutivy Českého střediska UNIMA,
člen mezinárodní komise Research Commission
UNIMA, SIBMAS, Teatrologická společnost, Spolek
pro vydávání časopisu Loutkář, Spolek pro podporu
tradic loutkářství.
A. Jochmanová, V. Valentová: Teatrologická společnost, SIBMAS.

Ukázka významné akvizice – část obsáhlého souboru nejstarších českých průmyslově vyráběných tzv. Alšových loutek
z roku 1912.
Držitelé Ceny Thálie Věra a František Vítkovi v programu Jeden
život – putování výstavou s Věrou a Františkem Vítkovými
v rámci výstavy František Vítek a Věra Říčařová – Jeden život.
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Oddělení dějin hudby
Vědecko-výzkumná činnost (obecná a VO)
Výzkumná činnost je zaměřená na hudební historii
Moravy se zvláštním zřetelem k životu a dílu Leoše
Janáčka. Další výzkum je zaměřen na chrámovou
a zámeckou hudbu na Moravě 17. a 18. století a skladatelské odkazy 20. století.
Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. – dějiny hudby
v Brně 19. a 20. století, opera Národního divadla
v Brně, život a dílo Leoše Janáčka (příprava kritických
edic skladatele), edice korespondence Leoše Janáčka.
Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. – dějiny hudby na Moravě od 2. poloviny 19. století do 21. století, život
a dílo Pavla Haase, Vítězslava Nováka, dějiny německých hudebních spolků v Brně.
Mgr. Libuše Janáčková, Ph.D. – dějiny Divadla
hudby MZM, život a dílo Leoše Janáčka, edice korespondence Leoše Janáčka.
PhDr. František Malý – kritické edice památek
české a moravské hudby 18.a 19. století, organologie
Mgr. Michaela Ratolístková – chrámová hudba
v Brně na přelomu 17. a 18. století, duchovní tvorba
Jakuba Jana Ryby, problematika ediční praxe hudby
18. století.
Sbírkotvorná činnost a provoz badatelny
Sbírkové akvizice: Skladatelská pozůstalost Osvalda
Chlubny, janáčkovské materiály z pozůstalosti
Osvalda Chlubny (koupě), 8 výtvarných objektů
Milči Eremiášové Z cyklu Po zarostlém chodníčku
L. Janáčka (dar). Probíhalo zpracování pozůstalostí
hudebních skladatelů Jindřicha Tioky (O. Pivoda),
janáčkian (L. Janáčková), pozůstalosti pátera Bohumila Pavlů a sbírek hudebních nástrojů (F. Malý).
Příprava a sběr dat k digitálnímu a tištěnému katalogu Archivu Leoše Janáčka ODH MZM.
Studovna ODH MZM zaznamenala celkem 252
návštěv 66 badatelů českých a 22 badatelů zahraničních (Island, Kanada, Norsko, Polsko, Rakousko,
Slovensko, Švýcarsko, USA, Velká Británie), vyřízeno bylo množství žádostí o koncertní provedení
skladeb ze sbírek oddělení a kopie pro účely publikační. Kurátoři zodpověděli stovky badatelských dotazů a žádostí o rešerše.
Účast na konferencích
M. Ratolístková: Mezinárodní doktorandská konference: prezentace současného výzkumu v oblasti
staré hudby do r. 1800. FF MU, Brno, leden 2017

Mgr. Simona Šindlářová, vedoucí oddělení

International winter school: Editing, analysing and
performing small-scale motet. Università degli Studi
di Milano, Milano, únor 2017
Výstavy a akce pro veřejnost
Jiří Zahrádka: Pavel Hayek: Lisztovské transkripce,
Památník Leoše Janáčka 7. 12. 2017 – 4. 2. 2018.
Libiše Janáčková: Milča Eremiášová: Po zarostlém
chodníčku, Památník Leoše Janáčka, 22. 6. – 10. 9. 2017.
Jiří Zahrádka: Pavel Korbička: Nápěvky mluvy, Památník Leoše Janáčka, 30. 3. – 14. 5. 2017.
Jiří Zahrádka: Tomáš Hlavenka: „Do lesa a dom…“,
Památník Leoše Janáčka, 9. 2. – 19. 3. 2017.
Spoluúčast na přípravě výstav Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století a Chvála sběratelství:
200 let služby moravské kultuře a vědě.
Přednášky, pedagogická a lektorská činnost
J. Zahrádka zajišťoval pravidelnou výuku na Ústavu
hudební vědy FF MU (semináře Život a dílo L. Janáčka, Dějiny hudby 19. století, Kritika a kulturní
publicistika, Metodologie uměnovědných oborů,
Diplomový seminář atd.).
M. Ratolístková vyučovala dvousemestrální
Ediční seminář, zaměřený na edice staré hudby,
ÚHV FF MU, podzim 2017 + jaro 2018 (spojeno
s praktickou výukou v ODH MZM).
Přednáška pro Univerzitu 3. věku v jarním semestru
2018: Orchestrální tvorba Leoše Janáčka (J. Zahrádka).
Přednášky pro Janáčkovu filharmonii v Ostravě
(Jiří Zahrádka), edukativní pořady pro školáky
o Leoši Janáčkovi (N. Illeová).
Publikační činnost mimo VO
MALÝ, František: Josef Schreier: Missa pastoralis
(Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj“). Verze A.
Nakl. F. Malý, Editio Salve Regina, Brno 2017
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MALÝ, František: František Vocelka: Pastorálka
„V Betlémě se narodilo“. Nakl. F. Malý, Editio Salve
Regina, Brno 2017.
MALÝ, František: Anonymus L.: Variazioni in B
a clarinetto solo e tre corni di bassetto. Nakl. F. Malý,
Editio Salve Regina, Brno 2017.
PIVODA, Ondřej: Slovníková hesla pro Český hudební slovník osob a institucí (Beseda brněnská,
Brünner Musikverein, Jubilejní nadace Bedřicha
Smetany, Řemeslnická beseda Svatopluk, Ženský
vzdělávací a výrobní spolek Vesna) a pro Biografický
slovník českých zemí (Pavel Haas).
MACHÁČKOVÁ Michaela PERUTKOVÁ Jana:
Alison J. Dunlop: The Life and Works of Gottlieb
Muffat. (recenze) In Opus Musicum 2/2017.
ZAHRÁDKA, Jiří: „Došli jsme k základním principům.“ Dalibor Chatrný a skladatelé (přátelství, spolupráce, tvorba). In: Alena Pomajzlová. Prostory Dalibora Chatrného. Sborník textů k dílu autora. Brno:
Spolek přátel Domu umění města Brna, z. s., a Seminář dějin umění FF MU, 2017. s. 47–52, 6 s. Spolek přátel Domu umění města Brna. ISBN 978-80270-3278-5.
ZAHRÁDKA, Jiří: „We’ve arrived at elementary
principles.“ Dalibor Chatrný and Composers (Friendship, Cooperation, and Works). In: Alena Pomajzlová. The Spaces of Dalibor Chatrný. Anthology
of texts on artists’s oeuvre. Brno: Spolek přátel Domu
umění města Brna, z. s., a Seminář dějin umění
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FF MU, 2017. s. 47–52, 6 s. Spolek přátel Domu
umění města Brna. ISBN 978-80-270-3278-5.
ZAHRÁDKA, Jiří: Leoš Janáček: Sinfonietta. Kritická edice partitury. Vídeň: Universal Edition, 2017.
163 s. UE 36 865. ISBN 978-3-7024-7539-0.
ZAHRÁDKA, Jiří: Leoš Janáček: Sinfonietta. Kritická edice partitury. Studijní partitura. Vídeň: Universal Edition, 2017. 189 s. UE 36 503. ISBN 978-37024-7460-7.
ZAHRÁDKA, Jiří: Notový zápis. Leoš Janáček
(1924). In: Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních
100 let. Praha: Labyrint, 2017. s. 28–31, 4 s. ISBN
978-80-87260-90-6.
Další
V září 2017 vystřídal na postu vedoucího oddělení
Mgr. Simonu Šindlářovou doc. PhDr. Jiří Zahrádka,
Ph.D.
V prosinci roku 2017 byl Archiv Leoše Janáčka zapsán do registru Paměti světa UNESCO.
Zahájení a realizace spolupráce Oddělení dějin
hudby s Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu (v roce 2017 Památník Leoše Janáčka, následně depozitáře) ohledně klimatu ve výstavních a sbírkových prostorách (S. Šindlářová).

Výstava Oddělení dějin hudby v rámci prezentace odborných pracovišť u příležitosti 200. výročí MZM.
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Oddělení dějin literatury
Akvizice (rozsáhlejší):
– Vykoupení zbytku pozůstalosti Ondřeje Sekory,
který byl doposud v zápůjčce. Došlo tak k scelení
fondu Ondřeje Sekory.
– Převod 2. části pozůstalosti Oty Filipa z Centra
kulturně-politických dějin 20. století.
– Dar – fond Miloše Rejnuše (převážně korespondence).
– Nákup – kolekce kreseb JUDr. Jana Fischera.
Publikační činnost (mimo RIV):
Nová skládačka k rozšířené expozici Corpus litterarum (ve spolupráci s CKD).
Příspěvky do M-revue:
Bílovický salon připomněl Rudolfa Těsnohlídka
(Hana Kraflová, č. 2, s. 53).
Bez komentáře (Hana Kraflová, č. 2, s. 59).
Ferda la Fourmi v Paříži (Tomáš Prokůpek, č. 1, s. 30).
Příspěvek do francouzského časopisu Insectes:
Ferda la Fourmi et les univers entomologiques d’Ondřej
Sekora (Tomáš Prokůpek, č. 184 (1/2017), s. 15–17).
Doslov k francouzskému vydání knihy Ferda la
Fourmi (Ferda Mravenec):
Ferda la Fourmi – un héros pour toutes les époques
(Tomáš Prokůpek, s. 89–95).
Příspěvek do časopisu Art+Antiques:
Francouzské roky Ondřeje Sekory (Tomáš Prokůpek,
č. 7+8, s. 54–58).
Výstavy:
– Podíl ODL na výstavě Středoevropská křižovatka:
Morava ve 20. století. (Hana Kraflová, Eleonora
Jeřábková, Tomáš Prokůpek, vernisáž 21. 11.)
– Podíl ODL na výstavě Chvála sběratelství: 200 let
služby moravské kultuře a vědě. (Hana Kraflová,
Eleonora Jeřábková, vernisáž 9. 9.)
– Výstava: Oddělení dějin literatury v rámci cyklu výstav jednotlivých oddělení k 200. výročí MZM.
(Hana Kraflová, Eleonora Jeřábková, vernisáž 7. 11.)
– Výstava: Ferda Mravenec a jeho tvůrce Ondřej Sekora v Paříži. (Tomáš Prokůpek, vernisáž 12. 1.,
České centrum, Paříž)

PhDr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.,
vedoucí Oddělení dějin literatury.

Výstava: Ferda Mravenec a jeho tvůrce Ondřej Sekora
ve Varšavě. (Tomáš Prokůpek, vernisáž 19. 5., Národní stadion, Varšava)
Výstava: Sto let českého komiksu v Japonsku. (Tomáš
Prokůpek, vernisáž 29. 9., Yonezawova knihovna
mangy a subkultur, univerzita Mejdži, Tokio)
Podíl na výstavě Šťastný bezdomovec – Evropan
a světoobčan Jiří Gruša. (Eleonora Jeřábková, vernisáž 19. 5.)
Instalace a vernisáž výstavy Marie von Ebner-Eschenbach. Deník moderní Evropanky na Velvyslanectví
ČR ve Vídni. (Eleonora Jeřábková, 16. 3.)
Instalace výstavy Marie von Ebner-Eschenbach.
Deník moderní Evropanky na zámku v Kuníně. (Eleonora Jeřábková, červen–listopad)
Akce:
– Literární podvečery v Domě Jiřího Gruši:
– Večer se Sylvií Richterovou (14. 3.)
– Čtení Víta Slívy (16. 11.)
– Uvedení knihy Kuřim za války (30. 11.)
– Komponovaný pořad (výklad, přednes textů,
hudba) k Mezinárodnímu dni muzeí, ve spolupráci s CKD: Corpus litterarum (25. 5.)
– Plenérová akce k 200. výročí MZM (připravila
Petra Schildbergerová, účast též Eleonora Jeřábková, Hana Kraflová, Zelný trh 9. 9.)
Média:
– Časopis Téma (č. 19/2017): Ondřej Sekora – prvorepubliková hvězda, rozhovor o životě a tvorbě
Ondřeje Sekory. (Tomáš Prokůpek)
– Česká televize: rozhovory o knize Formování domácího obrázkového seriálu v 2. pol. 19. století.
(Tomáš Prokůpek)
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– Český rozhlas Vltava: v rámci cyklu Souzvuk pořad
Ondřej Sekora: Schválně dělám práci doopravdy,
abych trochu zesílil (užity citace z doslovu Hany
Kraflové ke knize Deníky O. Sekory 1944–1945,
17. 9.)
Přednášky:
– Přednáška k 200. výročí MZM v rámci Sudetoněmeckých dnů v Augsburgu. (Eleonora Jeřábková,
Hana Kraflová, 3. 6.)
– Univerzita třetího věku FF MU: Globus: lidová alternativa Lidových novin (Hana Kraflová, 11. 5.)
Různé:
– Podíl na akci Ministerstva školství ČR (dotované
návštěvy škol na muzejních výstavách, tzv. pokusné ověřování): komentované prohlídky výstav
v Domě Jiřího Gruši. (Hana Kraflová, Tomáš Prokůpek).
– Předseda poroty komiksové soutěže v rámci Mezinárodního festivalu komiksu a her v Lodži.
(Tomáš Prokůpek, 15. 9.)
– Člen poroty komiksové soutěže THOMAS ORROW
AWARD v Košicích. (Tomáš Prokůpek, 29. 11)
– Podíl na pořadu k výročí narození R. Těsnohlídka
v expozici Bílovický salon. (Hana Kraflová, 10. 6.)
– Spolupráce při přípravě panelů (literární tematika) naučné stezky v okolí Brna Krajina lesů, vod
a strání. (Hana Kraflová)

Plenérová akce k výročí 200 MZM na Zelném trhu. Knihařská
dílna ODL (9. 9. 2017).
Z vernisáže výstavy ODL v rámci prezentace odborných pracovišť u příležitosti 200. výročí MZM (říjen 2017).
Čtení básníka Víta Slívy v Domě Jiřího Gruši (16. 11. 2017).
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Centrum kulturně-politických
dějin 20. století
Sbírkotvorná činnost
CKD v průběhu třetího roku své existence získalo
několik dalších významných akvizic:
– fond Jiřího Karena
– fond Františka Kressy
– fond Josefa Kroupy
– další část fondu Jeleny Mašínové a Pavla Kohouta
Pokračovalo třídění a zpracovávání fondů a příprava
k jejich digitalizaci. Jde v prvé řadě o následující
fondy:
– Jiří Gruša
– Milan Jelínek
– Jelena Mašínová a Pavel Kohout
– Jan Tesař
– Milan Uhde
Výstavní projekty
– Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří
Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und
Weltbürger Jiří Gruša (ve spolupráci s ODL
MZM), Dietrichsteinský palác, 19. 5. – 2. 6. 2017;
Messe Wien 7.–12. 11. 2017
– 200 let služby moravské kultuře a vědě: Centrum
kulturně-politických dějin 20. století Uměnovědného muzea MZM, Dietrichsteinský palác,
13. 9. – 8. 10. 2017

Mgr. Demeter Malaťák, M.A.,
vedoucí Centra kulturně-politických dějin 20. století.

– Setkání s Jaromírem Němcem, Dietrichsteinský
palác, 28. 11. 2017
Další aktivity
Normalizační část expozice „Corpus litterarum.
Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách“
v Domě Jiřího Gruši byla doplněna o interaktivní
prvky (funkční psací stroje, dobová literatura k prolistování).
Pro studenty středních škol, kteří navštíví expozici, jsou v rámci vzdělávacího programu „Normalizaci navzdory“ nově k dispozici pracovní listy pro
názornější podání prezentované látky.
Ve spolupráci s ODL MZM byla k expozici „Corpus litterarum“ vytvořena informační brožura.
Byla založena odborná knihovna oddělení pro potřeby pracovníků CKD i příchozích badatelů.

Podíl na expozicích/výstavách
– Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře
a vědě, Dietrichsteinský palác, 9. 9. 2017 – 30. 6. 2018
– Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století,
Dietrichsteinský palác, od 22. listopadu 2017
Programy pro veřejnost
Kromě veřejných vernisáží výše zmíněných expozic
a výstav se CKD podílelo na organizaci a průběhu
následujících akcí:
– Mezinárodní den muzeí v Domě Jiřího Gruši (ve
spolupráci s ODL MZM), Hudcova 76, 25. 5. 2017

Návštěvníci stálé expozice „Corpus litterarum“ si mohou v části
věnované normalizaci vyzkoušet dobové psací stroje.
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Součástí úseku pro vnější záležitosti byla v roce 2017
následující oddělení:
1. Oddělení komunikace a marketingu
2. Výstavní oddělení
3. Dětské muzeum
4. Lektorská činnost

Oddělení komunikace
a marketingu
Oddělení komunikace a marketingu plní následující
činnosti:
– Public Relations instituce
– marketing
– správa webových stránek
– správa Facebooku a dalších sociálních sítí
– programové aktivity – akce pro návštěvníky
– programy pro školy
– granty a dotační tituly
– krátkodobé komerční i nekomerční pronájmy
prostor MZM
– grafické práce
– doplňkový prodej suvenýrů a dárkových předmětů
– řízení pokladních služeb
– řízení lektorských služeb
Činnost oddělení v roce 2017:
Webové stránky MZM – správa, aktualizace, plnění:
– provoz webových stránek www.200letmzm.cz
u příležitosti 200. výročí založení MZM (vedle
české verze publikována rovněž anglická a německá mutace)
– průběžná správa a aktualizace responzivního
webu pro chytrá zařízení (přizpůsobení webových
stránek www.mzm.cz pro mobilní telefony a tablety)
– spuštění a správa rezervačního systému pro lektorské výklady a tematické programy, zveřejnění
charakteristiky jednotlivých nabízených programů pro děti, mládež, školy, zájmové skupiny
– správa facebookových stránek MZM, umístění
spotů na YouTube, zveřejňování fotografií z vernisáží, výstav a akcí na instagramovém účtu muzea
– provoz speciální facebookové stránky pro rodiny
s dětmi „Děti v muzeu“ a oficiální facebookové
stránky Pavilonu Anthropos
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náměstkyně generálního ředitele pro vnější záležitosti,
vedoucí Oddělení komunikace a marketingu.

– provozování e-shopu (publikace a dárkové předměty, rozšiřování sortimentu)
– publikování časopisu M revue na ISSU
– správa aplikací ke stažení do chytrých zařízení (telefonů, tabletů) z Google Play a Apple Store – Leoš
Janáček a Brno a Mendelianum – atraktivní svět
genetiky. Aplikace Mendeliana patří mezi nejstahovanější aplikace v ČR
– příprava a spuštění nové aplikace pro školy a návštěvníky – Toulky přírodou Moravy – hmyz mizející a přicházející (určený především jako doplňkový program pro školní výuku)
Odkazy na aplikace:
– Středoevropská křižovatka – Morava ve 20. století (webový prohlížeč)
http://historiemoravy.mzm.cz/
a http://bit.ly/apple-toulky-aplikace
– Toulky přírodou Moravy (Google Play, Android
OS): celkem 2 983 stažení
https://play.google.com/store/apps/details?
id=cz.triobo.reader.android.prirodamzm
– Toulky přírodou Moravy (AppStore, iOS):
https://itunes.apple.com/cz/app/toulky-p%C5%
99%C3%ADrodou-moravy-moravsk%C3%A9zemsk%C3%A9-muzeum/id1221302102
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– Mendelianum – atraktivní svět genetiky (AppStore, iOS): celkem 7 770 stažení
https://itunes.apple.com/us/app/mendelianumatraktivni-svet/id952812196
– Mendelianum – atraktivní svět genetiky (Google Play, Android OS):
https://play.google.com/store/apps/details?
id=cz.triobo.reader.android.mendelianum
– Leoš Janáček a Brno (AppStore, iOS): celkem
234 stažení
https://itunes.apple.com/us/app/official-southmoravia-portal/id879180957
– Leoš Janáček a Brno (Google Play, Android OS):
https://play.google.com/store/apps/details?
id=cz.triobo.reader.android.southmoravia
K Janáčkovi prezentace i s odkazy na obě stažení:
http://www.ccrjm.eu/cz/leos-janacek-cz/
Fundraising:
– budování pověsti muzea jako přátelské a otevřené
instituce, důraz na roli správce a strážce národního pokladu, vize spojení minulosti s budoucností
– motivace k dárcovství (vytváření osobního přístupu k dárcům, motivace, protihodnoty, spojení
se slovutnou paměťovou institucí), vytváření
vstřícných podmínek pro dárce a donátory
– vytvoření sítě spolupracovníků a dobrovolníků
(identifikace s muzeem a jeho činností, zainteresování na rozvoji) snaha o prezentaci muzea na
neočekávaných místech, v neočekávaných souvislostech a prostředích, která umožní oslovit širší
skupiny obyvatel (cestující dálkovou a oblastní
dopravou, obchodní galerie, ad.), využívání muzejních objektů a prostor ke konání jiných zajímavých akcí (Divadelní léto v Biskupském dvoře,
Napoleon v Brně v Biskupském dvoře, koncerty
a doprovodné akce na zámcích – Moravec, Jevišovice, Budišov), účast v projektech, které do instituce přivedou jiné návštěvníky (Týden výtvarné
kultury, Festival vědy, účast na veletrhu Regiontour, knižní veletrh), budování pověsti muzea jako
silné paměťové instituce expandující prezentací
svých sbírkových předmětů do zahraničí
– propojení muzea se všemi stupni vzdělávání
(Škola v muzeu, cílené programy pro jednotlivé
věkové skupiny školáků), Univerzita třetího věku
– zapojování studentů do života muzea – odborné
stáže, spolupráce na absolventských pracích, spolupráce s projektem Erasmus

Působení muzea na veřejnost:
– dohled nad užíváním značky, ucelené vnímání veřejností
– vytváření grafických návrhů pro tiskoviny MZM,
grafické návrhy obálek knih vydávaných v MZM,
poutače, plakáty a reklama 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+, rodiny s dětmi) cílenými nabídkami
– příprava cyklu workshopů a seminářů pro prarodiče a vnoučata (bez omezení věku) se zaměřením
na představení sbírkotvorné a vědecké činnosti instituce
– pokračování spolupráce s Masarykovou univerzitou
při přípravě Univerzity třetího věku v prostorách
muzea – uskutečněno dvousemestrové studium
s přednášejícími – odbornými pracovníky MZM
– dohled nad dodržováním zásad certifikace ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB udělovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
v zámku Budišov
– získání certifikátu Českého systému kvality služeb
udělovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
pro Památník Bible Kralické, dohled nad dodržováním zásad certifikátu
– účast na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour
– účast v projektu Týden výtvarné kultury
– účast v projektu Festival vědy – prezentace Mendeliana
– účast na knižním veletrhu Svět knihy
– příprava, redakce a vydávání časopisu M revue,
představujícího obrazovou a popularizační formou
činnost muzea, vydána dvě řádná čísla časopisu
Propagační aktivity a prezentace výstav:
– informuje o činnosti muzea prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí
– spravuje webové stránky muzea
– vypracovává podklady pro získávání dotací
a grantů k výstavám a dalším činnostem
– zajišťuje marketingovou podporu projektů muzea
– usiluje o získání sponzorských prostředků a darů
pro muzeum
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– zajišťuje grafické práce pro činnost muzea
– organizuje doprovodné akce k činnostem muzea
– organizuje přednášky, exkurze a vernisáže
– vytváří nový moderní vizuál muzea, dohlíží na
jeho dodržování
– dohlíží na jednotnost propagace značky a její razantní prosazování
– usiluje o rozšíření spektra spolupráce s ostatními
kulturními institucemi (formou slev na vstupné
do jiných organizací, ad.)
– spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního
ruchu
– zajišťuje propagační předměty pro muzejní prodejny a dále vyhledává nápadité nové neotřelé suvenýry s motivy muzea či výstavními exponáty
– dbá o návštěvnický komfort a přátelské prostředí
v muzeu
– zpracovává monitoring, fotodokumentaci i videodokumentaci muzejní činnosti
– zajišťuje krátkodobé pronájmy konferenčních
a přednáškových prostorů
– redakčně a vydavatelsky zajišťuje vydávání muzejního časopisu M revue
– organizuje lektorské výklady v expozicích pro nejširší veřejnost
Důležitá čísla:
– webové stránky Moravského zemského muzea
(145 331 unikátních návštěv v roce 2017, celkem
579 403 zobrazených stránek webu za rok 2017;
nejoblíbenější věková skupina 25–34)
– komunikace prostřednictvím Facebooku MZM
(3 332 fanoušků, 63 % ženy, 36 % muži, nejoblíbenější věková skupina 25–34)
– komunikace prostřednictvím Facebooku Mendeliana
– komunikace prostřednictvím YouTube (2 102
zhlédnutí)
– komunikace prostřednictvím Instagramu (průměrně 527 sledujících)
– komunikace prostřednictvím direct mailingu
(1 772 e-mailových adres), informování o konaných akcích, pravidelný informační servis formou
měsíčního newsletteru
– cílený direct mailing pro školy (1 703 e-mailových
adres)
– listování časopisem M revue na ISSUU (13 275
zobrazení)
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Příjmy z činnosti:
tržby ze vstupného
prodej publikací v celkové výši
prodej suvenýrů v celkové výši
krátkodobé pronájmy
krátkodobé pronájmy (divadla)
prodej publikací a dárkových
předmětů prostřednictvím
e-shopu
Návštěvnost 2017
Objekt
Návštěvnost
Dietrichsteinský palác
13 783
Biskupský dvůr
13 562
Palác šlechtičen
6 437
Pavilon Anthropos
37 568
Památník Leoše Janáčka
1 819
Památník Bible kralické
3 965
Zámek Budišov
3 424
Starý zámek v Jevišovicích
2 878
Botanické oddělení
236
Dětské muzeum
2 958
Přednášky
560
MCMP
350
Doprovodné akce
7 822
Centrum slovanské arch.
294
Dům Jiřího Gruši
426
Škola v muzeu
312
Univerzita třetího věku
1 650
Vernisáže
2 990
Pronájmy
9 444
Konference a semináře
150
Houbařská poradna
1 412
Další akce
5 872
BMN 2017
29 640
Celkem
147 552
CELKEM
182 452

3 682 969,496 825,464 619,287 747,355 114,-

11 584,-

Divadla
34 900

34 900

Vernisáže výstav:
– Geologicko-paleontologické oddělení Přírodovědného muzea MZM (11. 1. – 5. 2. 2017)
– Zoologické oddělení Přírodovědného muzea
MZM (8. 2. – 5. 3. 2017)
– Tomáš Hlavenka – „Do lesa a dom...“ (10. 2. –
19. 3. 2017)
– Pavel Dvorský (15. 2. – 30. 6. 2017)
– Vyhodnocení 3. ročníku fotografické soutěže Muzeum Photo (16. 2. 2017)
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– Muzeum Photo 2016 (17. 2. – 26. 3. 2017)
– Karel Absolon - manažer a strůjce velkých vizí (od
22. 2. 2017)
– Centrum Mendelianum – Oddělení pro historii
biologických věd a genetiku Historického muzea
MZM (8. 3. – 2. 4. 2017)
– V Mendelových stopách: Osobnosti, místa a vědecký výzkum v životě Gregora Mendela (9. 3. –
2. 7. 2017)
– Pavel Korbička: Nápěvky mluvy (31. 3. – 14. 5.
2017)
– Etnografický ústav Historického muzea MZM
(4.–30. 4. 2017)
– Království Benin: Bronzy zkropené krví (14. 4. –
22. 10. 2017)
– Venuše – fotografie Jindřicha Štreita (28. 4. –
30. 11. 2017)
– Numismatické oddělení Historického muzea
MZM (5. 5. – 4. 6. 2017)
– Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří
Gruša (19. 5. – 2. 6. 2017)
– Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme (21. 5.
– 1. 10. 2017)
– Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea
MZM (6. 6. – 9. 7. 2017)
– Výstava fotografií „Památky osiřelé“ v Památníku
Bible kralické (20. 6. – 30. 9. 2017)
– Milča Eremiášová – Po zarostlém chodníčku
(23. 6. – 10. 9. 2017)
– Botanické oddělení Přírodovědného muzea MZM
(12. 7. – 6. 8. 2017)
– Neprakta 2× – výstava kreseb Jiřího Wintera Neprakty a Jiří Winter Neprakta na fotografiích Jaromíra Kitnera (20. 7. – 22. 10. 2017)
– Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea
MZM (8. 8. – 10. 9. 2017)
– Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě (9. 9. 2017 – 30. 6. 2018)
– Prezentace muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav
200. výročí založení MZM (9. 9. – 26. 11. 2017)
– Centrum kulturně-politických dějin 20. století
Uměnovědného muzea MZM (13. 9. – 8. 10. 2017)
FolklorStyl a VOŠ oděvního designu Brno (30. 9. –
30. 11. 2017)
– Archeologický ústav Historického muzea MZM
(10. 10. – 5. 11. 2017)
– Ivan Marchuk – Hledání pravdy (11. 10. – 30. 11.
2017)
– Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih
(25. 10. 2017 – 31. 7. 2018)

– Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea
MZM (8. 11. – 10. 12. 2017)
– Toulky přírodou Moravy (6. 12. 2017 – 3. 6. 2018)
– Pavel Hayek – Lisztovské transkripce (8. 12. 2017
– 4. 2. 2018)
– Entomologické oddělení Přírodovědného muzea
MZM (13. 12. 2017 – 7. 1. 2018)
Výstavy, otevřené v r. 2016, ale ukončené
v r. 2017–18:
– Poklady barbarů – Svět živých a mrtvých z doby
stěhování národů (1. 6. 2016 – 29. 1. 2017)
– František Vítek a Věra Říčařová - Jeden život
(12. 10. 2016 – 30. 4. 2017)
– Blatnice pod Svatým Antonínkem: Za humny –
prezentace regionů, měst a obcí Moravy (4. 11.
2016 – 15. 1. 2017)
– Vítejte u neandertálců / Naši předchůdci v novém
světle (2. 12. 2016 – 1. 7. 2018)
– Mineralogicko-petrografické oddělení Přírodovědného muzea MZM (7. 12. 2016 – 8. 1. 2017)
Stěžejní akce roku 2017 – oslava 200. výročí založení Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum v roce 2017 oslavilo 200
let svojí existence. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, který připomínal veřejnosti toto výročí více jak rok.
Zahájení oslav se uskutečnilo již 9. září 2016, tedy
přesně rok před samotnou oslavou, a bylo spojeno
s vyvrcholením atraktivní soutěže O truhlu s pokladem velkomoravské princezny. Návštěvníci měli možnost po celý rok sbírat klíče a mezi 5000 klíči byl jen
jeden pravý, který umožnil otevření truhly. Při této
příležitosti se Biskupský dvůr zaplnil stanovišti odborných oddělení muzea. Mimořádně byly zpřístupněny
Kapucínské terasy. Návštěvníci se mohli seznámit
s prací odborníků a vyzkoušet si některé techniky. Připraveno bylo archeologické naleziště, hod oštěpem,
zdobení kraslic, ukázky restaurování textilu, keramická dílna, skládání papírového divadla, poznávání
minerálů a mnoho dalšího. Mimo to byly zahájeny
pravidelné prezentace jednotlivých oddělení. Prvním
z oddělení, které se představilo, byl Ústav Anthropos,
který ve svých sbírkách uchovává národní kulturní
památky Program večer zakončila skupina Poletíme?.
Vydání pamětní poštovní známky
Dne 21. 6. 2017 byla vydána a veřejnosti slavnostně
představena poštovní známka z dílny Antonína
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Odehnala. Na známku byl využit nejstarší muzejní
objekt Biskupský dvůr na pozadí s kostelem sv. Petra
a Pavla a současně v pravé části je vyobrazený nejcennější a nejznámější exponát MZM – Věstonická
venuše.
Série prezentací odborných oddělení MZM
Od září 2016 se každý měsíc návštěvníkům představilo jedno odborné oddělení Moravského zemského
muzea. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost se
seznámit s historií, osobnostmi, vědeckými úspěchy
a top sbírkovými předměty všech oddělení.
Posloupná prezentace oddělení:
– Ústav Anthropos a Centrum kulturní antropologie. Vystavena byla nejstarší loutka na světě nalezená v Brně, vysušená trofejní hlava tzv. tsansa
a rytina ženy na mamutím klu.
– Historické oddělení vybralo ukázky palných
zbraní – např. kulovnice z 1. poloviny 18. století,
samonabíjecí pistole Mauser C 96. Součástí výstavy byl také kralický tisk Jednodílky z roku 1613.
Vystaveny byly předměty připomínající 1. československý zahraniční odboj. Vernisáž střežil Brněnský střelecký oddíl.
– Centrum slovanské archeologie působící v Uherském Hradišti, v jehož okolí probíhá intenzivní
výzkum Velké Moravy, vystavilo předměty z období Velké Moravy – zlaté šperky z hrobu mladé
ženy, část hrobové výbavy velmože a tzv. sadské
princezny. Zahájení výstavy doprovodili dva Velkomoravané v plné zbroji.
– Mineralogicko-petrografické oddělení vystavilo
z unikátů tzv. heřmanovské koule, ryzí stříbro od
norského Konsbergu, rubelit z Řečice, ametystovou geodu z Rudic a řadu dalších unikátů.
– Geologicko-paleontologické oddělení přineslo
důkaz o propojenosti třetihorního moře na Moravě, vystavilo unikát zkameněliny rybky Amphisile heinrichi, která dnes žije v Indickém oceánu,
alpský vápenec s akumulací amonitů, otisk kulmské rostliny a mnoho dalšího jedinečného.
– Zoologické oddělení představilo vzácné preparáty
z celého světa, mj. kakapo sovího, který téměř vymřel, tukana bělolícího – největšího z žijících tukanů, nebo krunýřovce – druh, který nebyl popsaný a byl odchycen muzejními experty.
– Mendelianum nese odkaz zakladatele genetiky
J. G. Mendela. Oddělení pro historii biologických
věd a genetiku uchovává kolem 9 tisíc předmětů
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a písemností z dějin genetiky. Pro výstavu byly vybrány předměty spojené s Mendelem, např. originální výtisk časopisu s prvním vydáním Mendelovy objevitelské práce.
– Etnografický ústav doložil pestrost svých sbírek.
K vidění byla dřevořezba sv. Barbory, fajánsová
keramika, ukázky tradičního oděvu, včelí úl pletený ze slámy, kraslice nebo první inventární
kniha Františkova muzea.
– Ve výstavě numismatického oddělení byl prezentován výběr unikátních a velmi vzácných mincí
a medailí z širokého časového období. Vystaveny
byly nejstarší antické ražby, tolarové a dukátové
ražby císařů Ferdinanda II. a Ferdinanda III., renesanční a barokní medaile, nebo poklad zlatých
mincí z Kobližné ulice v Brně.
– Oddělení dějin divadla představilo unikátní materiály vypovídající o divadle a jeho tvůrcích. Návštěvníci si prohlédli ucelenou kolekci předmětů týkajících se světové premiéry hry bratří Čapků Ze
života hmyzu, která proběhla v Brně v roce 1922.
– Botanické oddělení připravilo unikátní dřevěné
modely hub (např. muchomůrka zelená, kozák
dubový) a ovoce (např. hrušeň: muškatelka turecká a angrešt) Josefa Rulíška, Mattioliho herbář,
lis na sušení rostlin nebo herbářové položky z poloviny 19. století.
– Oddělení dějin hudby, jež má ve svých sbírkách
archiv Leoše Janáčka, představilo mimo osobní
předměty Leoše Janáčka také hudební nástroje ze
zámeckých a kostelních sbírek, faksimile autografu W. A. Mozarta a A. Dvořáka, nebo originály
neznámých dopisů F. Liszta.
– Centrum kulturně-politických dějin 20. století je
nejmladším oddělením MZM, na prezentaci tohoto oddělení byly ke zhlédnutí dokumenty týkající se hnutí Charty 77, ukázky exilových knih
a periodik a samizdatové literatury. Na autentických exponátech nabídlo vhled do atmosféry disentu.
– Z Archeologického ústavu sáhli odborníci po
neolitické venuši z Hlubokých Mašůvek a po
bronzových skvostech: plastice koně z Obřan, náholenici, vytepávané míse a maloměřické konvici.
– Oddělení dějin literatury pro prezentaci zvolilo
ukázky rukopisů bratří Mrštíků (Maryša), Ludvíka
Kundery nebo Rudolfa Těsnohlídka, dopisů Otokara Březiny, Jiřího Mahena a tzv. „předměty dotýkané“ z pozůstalosti S. K. Neumanna a O. Mikuláška.
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Sérii výstav uzavřelo entomologické oddělení.
Mezi exponáty se objevily vzorně vypreparované
housenky motýlů ze sbírky A. Schwaba z 1. poloviny
19. století, nejstarší motýli ze sbírky F. J. Kupida. Doplněny byly o ukázky výpravných publikací z konce
19. století.
Vydané publikace
– Moravské zemské muzeum – s úctou k práci průkopníků, s díky jejich pokračovatelům
– Z prvních stránek historie
Pamětní medaile
Vydána byla pamětní medaile s vyobrazením Biskupského dvora. Autorem návrhu je akad. sochař
Miroslav Kovářik. Medaile má průměr 60 cm, vyrobena je z postříbřeného tombaku a vydáno jich
bylo 100 kusů.
Vyvrcholení oslav
V sobotu 9. září 2017 proběhlo slavnostní vyvrcholení oslav, které se uskutečnilo na Zelném trhu
a v Biskupském dvoře. Odpolední program na Zelném trhu představil odborná oddělení muzea:
– Geologicko-paleontologické oddělení – určování
zkamenělin, Burianovy obrazy
– Archeologický ústav – keramická dílna
– Ústav Anthropos – archeologické naleziště s kostrou jeskynního medvěda
– Etnografický ústav – výroba papírových srdcí –
připomínka Jízdy králů
– Numismatické oddělení – ražba mincí
– Mineralogicko-petrografické oddělení – rýžování
zlata
– Historické oddělení – výuka kurentu, uniformy
– Oddělení dějin literatury – výroba točených bločků
– Zoologické oddělení – odchyt ptáků
– Oddělení dějin hudby – opisovačská dílna
– Centrum kulturní antropologie – antropologická
rekonstrukce podoby člověka
– Oddělení dějin divadla – fotokoutek s divadelními
rekvizitami
– Entomologické oddělení – ukázky hmyzu
– Botanické oddělení – ukázky hub a houbařská poradna
– Mendelianum – měření tepu, tlaku a tuku
– Dětské muzeum.
Celé odpoledne doplnila hudební vystoupení skupin:
– Big Band Mr. Swing
– rocková kapela Tibet

– Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova.
Večerní program nabídl:
– slavnostní koncert Filharmonie Brno – ze sbírek
oddělení dějin hudby (L. Janáček, B. Martinů,
V. Kaprálová) za účasti vzácných VIP hostů. Koncert snímala Česká televize a byl uveden na programu ČT 2 a Art ve třech reprízách.
– otevření výstavy Chvála sběratelství: 200 let služby
moravské kultuře a vědě
– v předpremiéře otevření stálé expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století.
Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře
a vědě
Výstava představuje fenomén sběratelství, které
vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako
bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody.
Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní
dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí
i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ty a mnozí
další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli
především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které
jsou ve sbírkách 200 let.
Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století
(pro veřejnost od 22. 11. 2018)
Nová stálá expozice Moravského zemského muzea
mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické,
kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích
institucí, kulturních jevů a významných osobností,
a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého
středoevropského prostoru. V expozici je množství
interaktivních prvků, včetně promítání dobových
filmových záběrů, každou tematickou část doplňují
dotykové obrazovky s podrobnými informacemi
o dílčích tématech sledovaného období.
Komunikační kampaň 200 let
– vlastní webové stránky www.200letmzm.cz
– inzerce v tištěných médiích – MF Dnes, Metro,
Xantypa
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– reklamní plochy – výlepové plochy TIC, vitríny
City Light
– spolupráce s ČT – Dobré ráno, živé vstupy z oslav
– letáky, plakáty, pozvánky
– nový grafický prvek
Doprovodné akce k výstavám pro veřejnost:
– Moravské zemské muzeum na veletrzích GO –
Regiontour 2017 (19.–22. 1. 2017)
– Komentovaná prohlídka výstavy Poklady barbarů
(28. 1. 2017)
– Etuje pro venuši (16. 2. 2017)
– Brněnský folklorní rok / Fašank Brno 2017 (28. 2.
2017)
– Autorské čtení a setkání s prof. Sylvií Richterovou
(14. 3. 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM ve státní svátek (14. 4. 2017)
– Vernisáž výstavy Marie von Ebner-Eschenbach –
Z deníku moderní Evropanky ve Vídni (16. 3. 2017)
– Tradice Řecka – Velikonoce (22. 4. 2017)
– Slavnostní předpremiéra filmu Za svobodné Brno
(25. 4. 2017)
– Jeden život – putování výstavou s Věrou a Františkem Vítkovými, čerstvými držiteli Ceny Thálie
(29.–30. 4. 2017)
– 10. Bryologický víkend (12.–14. 5. 2017)
– Mezinárodní den muzeí 2017 (18. 5. 2017)
– Představení esejí - Jiří Gruša: Eseje II – po roce
1990 (18. 5. 2017)
– Brněnská muzejní noc 2017 v Moravském zemském muzeu (20. 5. 2017)
– Mezinárodní den muzeí v Domě Jiřího Gruši
(25. 5. 2017)
– XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče (31. 5. – 2. 6. 2017)
– Den dětí – volný vstup pro děti do 15 let (1. 6. 2017)
– Speciální program v Pavilonu Anthropos v rámci
Dne dětí 2017 (1. 6. 2017)
– Mendel Forum 2017 pro pedagogy a studenty SŠ
(7.–8. 6. 2017)
– Slavnostní představení známky k 200. výročí založení MZM (21. 6. 2017)
– Zahájení projektu nové stálé expozice v Paláci
šlechtičen ministrem kultury ČR (červen 2017)
– Divadelní léto 2017 v Biskupském dvoře (červen
2017)
– Připomínková akce u příležitosti 40. výročí
Charty 77 na ambasádě ve Vídni (červenec 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM (5.–6. 7. 2017)
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– Mendelovy narozeniny 2017 (21.–22. 7. 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM u příležitosti
dvoustého výročí vydání zakládající listiny muzea
(29. 7. 2017)
– Veligrad 2017 – Boj o hradiště (12.–13. 8. 2017)
– Křest knihy Sbírka názorů na současné inscenování oper (30. 8. 2017)
– Mendelianum MZM na Festivalu vědy (8. 9. 2017)
– Oslavy 200. výročí založení Moravského zemského muzea (9. 9. 2017)
– Návrat Muzejní maringotky – loutkové představení Don Šajn (22.–23. 9. 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM (28. 9. 2017)
– Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR
(28. 9. 2017)
– Ateliér VOŠ oděvního designu v MZM – Dny
Otevřených Ateliérů (30. 9. – 1. 10. 2017)
– Den seniorů 2017 (2. 10. 2017)
– Příroda a historie na známkách – k 200. výročí založení muzea (11. 10. 2017)
– Zahájení výstavy Rytíři nebes – MZM zapůjčilo
několik sbírkových předmětů. (12.–26. 10. 2017)
– 200. Jahrestag des Mährischen Landesmuseums Tschechisches Zentrum Wien (18. 10. 2017)
– Podzimní bryologická exkurze 2017 (21. 10. 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM (28. 10. 2017)
– Komentovaná prohlídka ve výstavě Chvála sběratelství v rámci projektu Made in Slavutych (říjen 2017)
– Sólo pro jednu ruku v Památníku Leoše Janáčka
(2. 11. 2017)
– Koncertní projekt Cesta (8. 11. 2017)
– Setkání zaměstnanců, přátel a spolupracovníků
MZM (10. 11. 2017)
– Staré Město Rostislavovo a Veligrad aneb Vznik
a vývoj center Velké Moravy na podkladě nejnovějších archeologických nálezů (15. 11. 2017)
– Boudní muzika – literární večer s básníkem
(16. 11. 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM (17. 11. 2017)
– Napoleon v Brně 2017 (18. 11. 2017)
– Setkání s Jaromírem Němcem (28. 11. 2017)
– FolklorStyl a VOŠ oděvního designu Brno
(7. 10. – 30. 11. 2017)
– Beseda s autorkou knihy Kuřim za války 1939–1945
(30. 11. 2017)
– Komentované prohlídky v angličtině a ruštině –
vstup zdarma (30. 11. a 7. 12. 2017)
– Rozloučení s Palácem šlechtičen – večerní program pro děti i dospělé (1. 12. 2017)
– Volný vstup do všech objektů MZM (26. 12. 2017)
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Specializované programy pro dětského návštěvníka:
– Jarní prázdniny – Rozhýbej Ferdu Mravence
(14. 3. 2017)
– Jarní prázdniny – Není barbar jako barbar (15. 3.
2017)
– Jarní prázdniny – Výstava loutek: „František Vítek
a Věra Říčařová: Jeden život“ (16. 3. 2017)
– Jarní prázdniny – Vítejte u neandertálců (17. 3. 2017)
– Velikonoce v muzeu – vejce symbol života (8. 4.
2017)
– Den dětí 2017 v Pavilonu Anthropos (1. 6. 2017)
– Workshop pro rodiče, prarodiče s dětmi ve výstavě „Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme“
(17. 6. 2017)
– Týden dětí s MZM 2017 (28. 8. – 1. 9. 2017)
– Doprovodný program k výstavě Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme (23. 9. 2017)
– Tiskařská dílna a scriptorium (4. 11. 2017)
Tiskové konference a tiskové zprávy pro média:
– TK k představení Geologicko-paleontologického
oddělení Přírodovědného muzea MZM z cyklu
prezentací odborných oddělení k 200. výročí založení MZM (10. 1. 2017)
– TK k výstavě k představení Zoologického oddělení Přírodovědného muzea MZM (7. 2. 2017)
– TK k výstavě Pavel Dvorský (14. 2. 2017)
– TK k představení Centra Mendelianum – Oddělení pro historii biologických věd a genetiku Historického muzea MZM (7. 3. 2017)
– TK k představení Etnografického ústavu Historického muzea MZM (4. 4. 2017)
– TK k zahájení výstavy Království Benin: Bronzy
zkropené krví (13. 4. 2017)
– TK k zahájení výstavy Venuše - fotografie Jindřicha Štreita (27. 4. 2017)
– TK k představení Numismatického oddělení Historického muzea MZM (4. 5. 2017)
– TK k Brněnské muzejní noci 2017 (18. 5. 2017)
– TK k dokončení antropologické rekonstrukce
tváře šamanky z Dolních Věstonic (11. 5. 2017)
– TK k open air představením Divadla Bolka Polívky v Biskupském dvoře (12. 5. 2017)
– TK k open air představením Městského divadla
Brno v Biskupském dvoře (15. 5. 2017)
– TK k představení Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM (6. 6. 2017)
– TK k Mezinárodnímu folklornímu festivalu Strážnice (6. 6. 2017)
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– TK k vybudování stálé expozice v Paláci šlechtičen v rámci projektu IROP (19. 6. 2017)
– TK k slavnostnímu uvedení poštovní známky
k 200.výročí založení Moravského zemského
muzea (21. 6. 2017)
– TK k představení Botanického oddělení Přírodovědného muzea MZM (11. 7. 2017)
– TK k představení Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea MZM (8. 8. 2017)
– TK k chystanému programu a otevření nové výstavy a expozice v rámci vyvrcholení roku oslav
200. výročí založení MZM (5. 9. 2017)
– TK k představení Centra kulturně-politických
dějin 20. století Uměnovědného muzea MZM
(12. 9. 2017)
– TK k představení Archeologického ústavu Historického muzea MZM (10. 10. 2017)
– TK k vernisáži výstavy světoznámého ukrajinského malíře Ivana Marchuka Hledání pravdy
(11. 10. 2017)
– TK k představení nové výstavy Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih (24. 10. 2017)
– TK k představení Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea MZM (7. 11. 2017)
– TK k představení nové stálé expozice Středoevropská křižovatka – Morava ve 20. století (21. 11.
2017)
– TK k představení přírodovědné výstavy Toulky
přírodou Moravy (5. 12. 2017)
– TK k výstavě k představení Entomologického oddělení Přírodovědného muzea MZM (12. 12.
2017)
Soutěže:
– Muzeum Photo 2017 (1. 3. – 15. 11. 2017)
– Vzpomínky na Moravské zemské muzeum (1. 6. –
31. 12. 2017)
Přednášky (numismatika, mykologie, antropologie,
historie):
– Jedovaté houby (10. 1. 2017)
– Houby vyšších poloh – od Vysočiny po Alpy
(24. 1. 2017)
– Pohľad na nálezy mincí na hrade Devíne (2. 2.
2017)
– Na návštěvě v Bělověžském pralese (14. 2. 2017)
– Zajímavé a vzácné houby Pardubického kraje
(28. 2. 2017)
– Ak. soch. Petr Bortlík – Medaile (2. 3. 2017)
– Trepkovitky a jejich dvojníci (14. 3. 2017)
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– Houby na tlejících kmenech v přirozených lesích
ČR (28. 3. 2017)
– Střední paleolit v českých zemích - trocha historie
i současnost (29. 3. 2017)
– Neznáme nálezy zlatých mincí z Bratislavy a okolia (6. 4. 2017)
– S neandertálci na cestách po světě (26. 4. 2017)
– Kurt Knispel – Nejúspěšnější tankový střelec
2. světové války (26. 4. 2017)
– Falza moravských drobných mincí grošového období (1. 6. 2017)
– Na návštěvě v neandertálském obydlí (7. 6. 2017)
– Neandertálská dílna – technologie středního paleolitu (28. 6. 2017)
– Nález raněstředověkého stříbra z Popůvek u Kojetína (7. 9. 2017)
– Neandertálský jídelníček (27. 9. 2017)
– Poklad mincí z období třicetileté války v okolí
hradu Pernštejn (5. 10. 2017)
– Neandertálci za hranicí všedního dne – estetika
a sociální chování (25. 10. 2017)
– Morava a nálezy mincí z konce 10. století a počátku 11. století (2. 11. 2017)
– Subsistenční strategie v závěru starší doby kamenné – habilitační přednáška Mgr. Zdeňky Nerudové, Ph.D. (13. 11. 2017)
– Symbolické chování neandertálců – poznatky
a interpretační problémy – habilitační přednáška
Mgr. Petra Nerudy, Ph.D. (13. 11. 2017)
– Antonín Bedřich hrabě Mittrowsky a jeho zásluhy
o vznik MZM (7. 12. 2017)
Mezinárodní konference:
– Mendel Day 2017 (8. 3. 2017)
– Muzeum včera, dnes a zítra: vývoj paměťových institucí a jejich význam pro dnešek (2. 11. 2017)
Akce mimo MZM:
– Apartmá princezen – Státní zámek Valtice, expozice ze sbírek Oddělení dějin divadla
– Účast na veletrhu Go a Regiontour (leden 2017)
– Festival vědy 2017 (8. 9. 2017)
– Den otevřených dveří na Ministerstvu kultury ČR
(28. 9. 2017)
Projekt „Škola v muzeu“:
Projekt má za cíl prostřednictvím cílených vzdělávacích programů vytvořených dle Rámcového vzdělávacího programu a zacílených na konkrétní věkové skupiny přiblížit žákům společenskovědná
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(prioritně historická) a přírodovědná témata probíraná v rámci školní výuky, a to v muzejním prostředí, které s probíranými tématy souvisí a vhodně
je doplňuje. Muzeum se tak stává synonymem zábavného učení, místem, kde je radost přijímat povinné penzum informací, místem, kde není vzdělání
nudou. Program je připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a jako jediný v Česku propojuje muzejní prostředí s institucemi všech stupňů
vzdělávacího systému České republiky.
Uskutečnily se následující programy:
– Tradiční setkání s učiteli v Dietrichsteinském paláci (20. 9. 2017)
Lektorované hodiny:
– Pravěk Moravy (1. stupeň ZŠ)
– Velká Morava (1. stupeň ZŠ)
– Morava ve středověku (1. stupeň ZŠ)
– Savci na Moravě (1. stupeň ZŠ)
– Živočichové vázáni na vodu (1. stupeň ZŠ)
– Pravěk Moravy (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Velká Morava (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Raný středověk (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Morava ve středověku (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Slované (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Savci na Moravě (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Ptáci (2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia)
– Živočichové vázáni na vodu (2. stupeň ZŠ/víceletá
gymnázia)
– Raný středověk (SŠ, gymnázia)
– Slované (SŠ, gymnázia)
Program pro MŠ, ZŠ v expozici Fauna Moravy
(24. 1. 2017 – 12. 12. 2017)
Děti – 1563, doprovod – 174, celkem – 1737 návštěvníků, celkem skupin – 77

s lineární keramikou na Moravě 16. 11. 2017
Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D.
– Po stopách gigantů moravských
třetihor
30. 11. 2017
Mgr. Jakub Březina
– Houby Českomoravské
vrchoviny
14. 12. 2017
Mgr. Hana Ševčíková
– Fenomén Vánočního stromu
republiky: občanská tradice
v nečekaných souvislostech
11. 1. 2018
Mgr. Hana Kraflová
– Minulost a současnost
řecké menšiny v Brně
25. 1. 2018
PhDr. Jana Poláková, Ph.D.
– Loutky českých potulných
marionetářů
8. 2. 2018
PhDr. Jaroslav Blecha
– České tzv. rodinné
loutkové divadlo
22. 2. 2018
PhDr. Jaroslav Blecha
– Třicetiletá válka – období bohaté
na mincovní poklady
8. 3. 2018
Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.
– Italské múzy na moravských
scénách
22. 3. 2018
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
– Mamut srstnatý a medvěd jeskynní –
dva nejznámější savci svrchního
5. 4. 2018
pleistocénu
PhDr. Zdeňka Nerudová
– Králové, knížata a velmoži
Velké Moravy a jejich manželky
19. 4. 2018
doc. dr. Luděk Galuška, CSc.
– Marie von Ebner-Eschenbach –
deník moderní Evropanky
3. 5. 2018
PhDr. Eleonora Jeřábková

Univerzita 3. věku: (místo konání Dietrichsteinský
palác MZM, Zelný trh 8, Brno)
– Jindřich Wankel –
otec moravské archeologie
5. 10. 2017
Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
– Věstonická venuše: její objev, význam
a další život
19. 10. 2017
doc. PhDr. Martin Oliva, Dr.Sc. a PhDr. Martina
Galetová, Ph.D.
– Keltská pohřebiště a váza
z Brna-Maloměřic
2. 11. 2017
PhDr. Jana Čižmářová
– Významná naleziště kultury
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Výstavní oddělení
Výstavní oddělení dodrželo harmonogram všech
výstavních akcí podle výstavního plánu schváleného
pro rok 2017 a podílelo se na údržbě stálých expozicí i veřejných prostor MZM, spolupracovalo také
na akcích pořádaných oddělením komunikace
a marketinku.
Rok 2017 byl naplněn akcemi souvisejícími s oslavami 200 letého výročí založení MZM, na kterých
výstavní oddělení spolupracovalo se zvýšeným nasazením. Podílelo se také na realizacích výstavních
projektů i mimo předem schválený výstavní plán.
Dietrichsteinský palác:
– V sále Karla Valocha se po celý rok 2017 uváděl
cyklus prezentací oddělení MZM, bylo jich celkem dvanáct.
– V přízemním výstavním sále se v měsíci říjnu otevřela výstava – Analfabeta Negramotná, kterou
uspořádalo Dětské muzeum. Tato akce má trvání
do 31. 7. 2018.
– V měsíci lednu byly zahájeny práce na opravách
a obměnách stálých expozicí a to geologicko-paleontologické, mineralogické a archeologické.
– V předsálí 1. poschodí se dne 21. 2. 2017 otevřela
expozice Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí ve spolupráci s oddělením Anthropos.
– V sále Jana Jelínka vystřídala výstavu Oddělení
dějin divadla Jeden život společná výstava všech
oddělení MZM 9. 9. 2017. Otevřela se ve výroční
den – 200 let od založení muzea.
– V přednáškovém sále se jako součást oslav spustil
projekt prezentací muzejních institucí moravských krajů, a to krajem Vysočina následován Jihomoravským krajem.
– Po rekonstrukci prostor a instalaci zahájila i provoz nová expozice nejnovějších dějin – Středoevropská křižovatka, Morava ve 20. století ve 3. poschodí Dietrichsteinského paláce.
– Ve foyeru paláce proběhla v květnu tohoto roku
prezentace putovní výstavy literárního oddělení
pod názvem Šťastný bezdomovec – Jiří Gruša. Po
ní následovaly dvě drobnější akce spojené také s výročím MZM – představení výroční známky a filatelistické výstavy ve spolupráci s Českou poštou.
– V mramorových sálech Biskupského dvora se měsících březnu až červnu prezentoval svým výtvarným
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Radmila Jarešová, vedoucí oddělení

dílem prof. Daniel Fairbaks. Akce byla uspořádána
jako pocta zakladateli MZM J. G. Mendelovi.
– 5. 12. 2017 byl ve stejných prostorách otevřen projekt Oddělení entomologie – Toulky přírodou
Moravy, který přesáhne až do června roku 2018.
Palác šlechtičen:
– Dnem se 14. 2. 2017 byla zahájena v 1. poschodí
výstavní sezona paláce jubilejní výtvarnou výstavou prof. Pavla Dvorského.
– V těchto sálech na podzim uspořádalo MZM ve
spolupráci s Jihomoravským krajem prezentaci
obrazů světoznámého malíře Ivana Marchuka.
– V přízemním výstavním prostoru dobíhala výstava Poklady barbarů do 29. 1. 2017. Tento výstavní projekt vznikl ve spolupráci Muzea hlavního
města Prahy a Archeologického ústavu MZM.
– Poté se v těchto prostorách uskutečnila od 27. 4.
až do 30. 11. 2017 autorská výstava fotografií Jindřicha Štreita.
– Výstavní prostor kaple obsadila v období února až
listopadu výstavní akce Ústavu Anthropos a Náprstkova muzea Národního muzea – Beninské
bronzy v českých a moravských sbírkách.
– V příležitostném výstavním prostoru kavárny Paláce šlechtičen se v únoru až březnu uskutečnila
prezentace fotografické soutěže, kterou pořádalo
Oddělení komunikace a marketingu.
– 18. 5. až 30. 11. 2017 obsadila stejné prostory
drobnější výstava Recyklace, kterou zaštítil Etnografický ústav MZM.
Pavilon Anthropos:
– V přízemním výstavním sále pokračoval výstavní
projekt Ústavu Anthropos pod názvem Vítejte
u neandertálců, který bude mít trvání do konce
školního roku 2017/2018.
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– Po celý rok pokračovala dlouhodobá výstava ze
sbírek paleontologického a geologického oddělení
obrazů Zdeňka Buriana – Zápas ichtyosaurů aneb
pravěk štětcem Zdeňka Buriana v suterénních
prostorách pavilonu.
Památník Leoše Janáčka:
Ve výstavních prostorách Památníku byly instalovány krátkodobé výtvarné výstavy:
– Grafické partitury italských výtvarníků, Pavel
Korbička – partitury, Milča Eremiášová – Po zarostlém chodníčku, Pavel Rudolf – Grafické partitury II., Tomáš Hlavenka.
Dům Jiřího Gruši:
V první polovině roku proběhla reinstalace a oprava
stálé expozice Oddělení dějin literatury v přízemních výstavních prostorách.
Starý zámek v Jevišovicích:
Na začátku turistické sezony provedena instalace expozice Archeologie Jevišovicka a výstavy Sousedé
na talíři.
Dětské muzeum:
Dětské muzeu ve své muzejně pedagogické a lektorské činnosti vytvořilo a realizovalo v roce 2017 celou
škálu edukačních programů včetně tematických
dílen, zejména pro školní a zájmové skupiny a pro
rodiny s dětmi. Stěžejním projektem DM bylo otevření nové výstavy Analfabeta Negramotná a další
hrdinové z knih. Cílem výstavního projektu je zábavnou, narativní i vizuální formou představit původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro
děti a mládež, a to jak českou, tak světovou od minulých staletí a desetiletí do současnosti.
Ostatní muzejně edukační akce probíhaly i ve
spolupráci s odbornými odděleními MZM.
Při tvorbě programů se pozornost Dětského
muzea opět zaměřovala i na specifické skupiny muzejního publika, zahrnující handicapované a znevýhodněné, různé věkové skupiny dětí a seniory.
Přehled konkrétních uskutečněných projektů
(akcí) v průběhu roku 2017:
Výstavy – vlastní autorské projekty pro děti a rodiny:
– „Analfabeta Negramotná a další hrdinové
z knih“ – od 25. 10. 2017. Celková návštěvnost za
rok 2017 činila 2174 návštěvníků.

– vykonávání lektorské služby pro školy (výukový
program ve výstavě) – 43 skupin/926 žáků (včetně
handicapovaných osob).
– tvořivé doprovodné akce (výtvarné a literárně
dramatické workshopy): „Tiskařská dílna a scriptorium“ 4. 11. sobotní program k výstavě –
65 osob.
– „Noc v muzeu“ – ve výstavě Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih (pro výherce soutěže v rámci oslav 200 let MZM) – 16.–17. 11. –
15 dětí.
Programy – tematické dílny pro veřejnost:
– doprovodný program k výstavě Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme (23. 9. 2017)
– Den dětí 2017 v Pavilonu Anthropos (1. 6. 2017) –
98 účastníků
– Velikonoce v muzeu – vejce symbol života (8. 4.
2017) – 60 účastníků
– prezentace oddělení Dětské muzeum formou aktivit pro děti, doprovodný program (pro rodiny
s dětmi) v rámci oslav 200. výročí založení MZM
(9. 9. 2017)
– prezentace oddělení Etnografický ústav, ukázky
různých způsobů recyklování oděvů formou aktivit pro děti v rámci akce Den otevřených dveří
Ministerstva kultury ČR (28. 9. 2017)
– program pro děti (výtvarná dílna) v rámci společenského večera k ukončení provozu Paláce šlechtičen (1. 12. 2017)
– program „Vánoční příběh“ pro klienty Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
v Brně-Chrlicích (11. 12. 2017 ) – 30 účastníků
Tematické výukové programy pro školy:
– Příprava a realizace výukového programu „Velikonoce v muzeu – vejce symbol života“ – 27 skupin/507 žáků.
– Příprava a realizace výukového programu „Vánoční příběh“ – 44 skupin/916 žáků.
Spolupráce s odbornými odd. MZM:
Příprava a realizace interaktivních výukových programů pro školní a zájmové skupiny, lektorská činnost, konzultační činnost a tvorba didaktických pomůcek (případně příprava a realizace sobotních
tematických programů - workshopů pro veřejnost)
k výstavním projektům odborných odd. MZM:
– výukový interaktivní program „Poklady barbarů –
Svět živých a mrtvých z doby stěhování národů“
navazující na stejnojmennou výstavu – 13 skupin/331 žáků
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– výukový interaktivní program „Vítejte u Neandertálců“ navazující na stejnojmennou výstavu –
80 skupin/1803 žáků
– doprovodný program pro účastníky Tmavomodrého festivalu – Mezinárodní hudební festival
dětí a mládeže se zrakovým postižením ve výstavě
„Vítejte u Neandertálců“ (28. 4. 2017) – 26 účastníků.
Prázdninové programy pro děti:
Jarní prázdniny v MZM, 14. – 17. 3. – 4 programy –
25 účastníků/den (Vítejte u neandertálců; výstava
loutek: „František Vítek a Věra Říčařová: Jeden
život“; Není barbar jako barbar; Rozhýbej Ferdu
Mravence)
– Týden dětí s MZM, 28. 8. – 1. 9. – 5 programů –
30 účastníků/den
Přednášky, konference, příspěvky:
– dvě prezentace na téma muzejní edukace pro studenty v rámci projektu MZM „Škola v muzeu“
– 20. 9. 2017 – Představení programů a činnosti DM
na setkání s učiteli
– dva příspěvky do časopisu MZM M revue
Komunikace s médii:
– Rozhovory pro rozhlasové a televizní stanice –
představení nově otevřené výstavy Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih – říjen 2017
Výpůjčky výstavních kolekcí DM:
– Kompletace a provozování zápůjček výstavních
kolekcí za úplatu jiným muzeím (domluva rezervací, příprava smluv, předávání výstavních kolekcí, kontrola výstavních kolekcí, pravidelná
údržba předmětů).
– V roce 2017 byly zapůjčeny 4 výstavní kolekce do
deseti institucí – celková návštěvnost 19 265.
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Dětské muzeum
a pracoviště lektorů
Dětské muzeu ve své muzejně pedagogické a lektorské činnosti vytvořilo a realizovalo v roce 2017 celou
škálu edukačních programů včetně tematických
dílen, zejména pro školní a zájmové skupiny a pro
rodiny s dětmi. Stěžejním projektem DM bylo otevření nové výstavy Analfabeta Negramotná a další
hrdinové z knih. Cílem výstavního projektu je zábavnou, narativní i vizuální formou představit původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro
děti a mládež, a to jak českou, tak světovou od minulých staletí a desetiletí do současnosti.
Ostatní muzejně edukační akce probíhaly i ve
spolupráci s odbornými odděleními MZM.
Při tvorbě programů se pozornost Dětského
muzea opět zaměřovala i na specifické skupiny muzejního publika, zahrnující handicapované a znevýhodněné, různé věkové skupiny dětí a seniory.
Přehled konkrétních uskutečněných projektů
(akcí) v průběhu roku 2017:
Výstavy – vlastní autorské projekty pro děti a rodiny:
– „Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih“
– od 25. 10. 2017. Celková návštěvnost za rok
2017 činila 2174 návštěvníků.
– vykonávání lektorské služby pro školy (výukový
program ve výstavě) – 43 skupin/926 žáků (včetně
handicapovaných osob).
– tvořivé doprovodné akce (výtvarné a literárně dramatické workshopy): „Tiskařská dílna a scriptorium“ 4. 11. sobotní program k výstavě – 65 osob.
– „Noc v muzeu“ – ve výstavě Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih (pro výherce soutěže
v rámci oslav 200 let MZM) – 16.–17. 11. – 15 dětí.
Programy – tematické dílny pro veřejnost:
– doprovodný program k výstavě Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme (23. 9. 2017)
– Den dětí 2017 v Pavilonu Anthropos (1. 6. 2017)
– 98 účastníků
– Velikonoce v muzeu – vejce symbol života (8. 4.
2017) – 60 účastníků
– prezentace oddělení Dětské muzeum formou aktivit pro děti, doprovodný program (pro rodiny
s dětmi) v rámci oslav 200. výročí založení MZM
(9. 9. 2017)

Mgr. Sylva Brychtová, vedoucí oddělení

– prezentace oddělení Etnografický ústav, ukázky
různých způsobů recyklování oděvů formou aktivit pro děti v rámci akce Den otevřených dveří
Ministerstva kultury ČR (28. 9. 2017)
– program pro děti (výtvarná dílna) v rámci společenského večera k ukončení provozu Paláce šlechtičen (1. 12. 2017)
– program „Vánoční příběh“ pro klienty Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
v Brně-Chrlicích (11. 12. 2017 ) – 30 účastníků
Tematické výukové programy pro školy:
– Příprava a realizace výukového programu „Velikonoce v muzeu – vejce symbol života“ – 27 skupin/507 žáků.
– Příprava a realizace výukového programu „Vánoční příběh“ – 44 skupin/916 žáků.
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Spolupráce s odbornými odd. MZM:
Příprava a realizace interaktivních výukových programů pro školní a zájmové skupiny, lektorská činnost, konzultační činnost a tvorba didaktických pomůcek (případně příprava a realizace sobotních
tematických programů – workshopů pro veřejnost)
k výstavním projektům odborných odd. MZM:
– výukový interaktivní program „Poklady barbarů
– Svět živých a mrtvých z doby stěhování národů“
navazující na stejnojmennou výstavu – 13 skupin/331 žáků
– výukový interaktivní program „Vítejte u Neandertálců“ navazující na stejnojmennou výstavu –
80 skupin/1803 žáků
– doprovodný program pro účastníky Tmavomodrého festivalu – Mezinárodní hudební festival
dětí a mládeže se zrakovým postižením ve výstavě
„Vítejte u Neandertálců“ (28. 4. 2017) – 26 účastníků.
Prázdninové programy pro děti:
– Jarní prázdniny v MZM, 14. – 17. 3. – 4 programy
– 25 účastníků/den (Vítejte u neandertálců; výstava loutek: „František Vítek a Věra Říčařová:
Jeden život“; Není barbar jako barbar; Rozhýbej
Ferdu Mravence)
– Týden dětí s MZM, 28. 8. – 1. 9. – 5 programů –
30 účastníků/den

Události roku 2017

Přednášky, konference, příspěvky:
– dvě prezentace na téma muzejní edukace pro studenty v rámci projektu MZM „Škola v muzeu“
– 20. 9. 2017 – Představení programů a činnosti DM
na setkání s učiteli
– dva příspěvky do časopisu MZM M revue
Komunikace s médii:
– Rozhovory pro rozhlasové a televizní stanice –
představení nově otevřené výstavy Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih – říjen 2017
Výpůjčky výstavních kolekcí DM:
– Kompletace a provozování zápůjček výstavních
kolekcí za úplatu jiným muzeím (domluva rezervací, příprava smluv, předávání výstavních kolekcí, kontrola výstavních kolekcí, pravidelná
údržba předmětů).
– V roce 2017 byly zapůjčeny 4 výstavní kolekce do
deseti institucí – celková návštěvnost 19 265.
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Archiv Leoše Janáčka, uložený v Oddělení dějin hudby
Uměnovědného muzea MZM
rozšířil registr Paměti světa
UNESCO.
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Bohatým programem pro
veřejnost se na necelé dva
roky uzavřel Palác šlechtičen, který čeká rekonstrukce.

V nákladu 750 tisíc kusů byla
ke 200. výročí vydána příležitostná poštovní známka Moravské zemské muzeum.
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Úsek ekonomicko-provozního
náměstka generálního ředitele
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Výsledek hospodaření 2012–2017
(v tis. Kč)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
výsledek
26 23
76 1429
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Ing. Ivo Vaněk, Ekonomicko-provozní náměstek
generálního ředitele.

Úsek náměstka generálního ředitele pro vnitřní záležitosti byl Směrnicí generálního ředitele MZM ze
dne 31. 3. 2017 sloučen s Ekonomickým útvarem
a tím vznikl Ekonomicko-provozní úsek.

Problém na straně výnosů pro vyrovnané hospodaření představují nadhodnocené rozpočtované
vlastní výnosy z pronájmu o -474 tis. Kč, tj. 89 %
plánovaných výnosů, a to zejména z důvodu havarijního stavu budovy Kapucínské náměstí 2/4.
Výnosy ze vstupného dosáhly 97 % plánovaných
výnosů, tj. -117 tis. Kč oproti plánu.
Analýza nejvýznamnějších výnosů je uvedena
v následující tabulce a grafu:
Transfery
Výnosy
132
(mil. Kč)

Zpráva o ﬁnančním
hospodaření Moravského
zemského muzea
za rok 2017

Prodej
služeb
6

Čerpání
fondů
5

Ostatní
4,8

sǉŶŽƐǇ;ŵŝů͘<ēͿ

dƌĂŶƐĨĞƌǇ
WƌŽĚĞũƐůƵǎĞď
ĞƌƉĄŶşĨŽŶĚƽ
KƐƚĂƚŶş

1. Výsledek hospodaření
Moravské zemské muzeum již při stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2017 dlouhodobě
vnímá jako rozpočet podfinancovaný. Částečné vyrovnání se v roce 2017 dařilo naplňovat pomocí
projektu DKRVO z Ministerstva kultury ČR.
Srovnání dosaženého výsledku hospodaření
a předchozích 5 let je uveden v následující tabulce
a grafu:
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U výdajové stránky výsledku hospodaření dochází k čerpání rozpočtu nákladů na 102,2 %. Analýza nejvýznamnějších nákladů je uvedena v následující tabulce a grafu:

Náklady
(mil. Kč)

Osobní
náklady
92

Ostatní
služby
24

Odpisy
12

Ostatní
19,8
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3. Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené
skutečnosti

KƐŽďŶşŶĄŬůĂĚǇ
KƐƚĂƚŶşƐůƵǎďǇ
KĚƉŝƐǇ
KƐƚĂƚŶş

Mzdové náklady jsou čerpány přesně v časovém
podílu.
Překročení účtu 518 ostatní služby o +1,5 mil Kč
bylo mj. z důvodu přečerpání nákladů vlastních doplatků při nákupu muzejních sbírek.
2. Hospodářská činnost
Hospodářská činnost v Moravském zemském
muzeu spočívá v dlouhodobých a krátkodobých
pronájmech nemovitého majetku a v prodeji upomínkových předmětů.
Rozpočtované vlastní výnosy z pronájmu byly
o -474 tis. Kč, tj. 89%, nižší než plánované výnosů,
a to zejména z důvodu havarijního stavu budovy
Kapucínské náměstí 2/4. Vzhledem k havarijnímu
stavu budovy Kapucínské náměstí 2/4 ji byli nuceni
opustit soukromí nájemníci v bytovém fondu.
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost
za rok 2017 činí 3.738.554,55 Kč.
Porovnání hlavní a hospodářské činnosti je uvedeno
v následující tabulce a grafech:
rok 2017
výsledek
hospodaření v tis. Kč

hlavní
činnost
-3739

hospodářská
činnost
3739

V položce spotřeba materiálu úspora čerpání oproti
rozpočtu o -78 tis. Kč, tj. o 2,8 %; u spotřeby energie
k překročení o +191 tis. Kč, tj. o 2,2 %.
U nákupu drobného hmotného majetku k překročení o +249 tis. Kč a náklady na nákup drobného
hmotného majetku byly čerpány z fondu reprodukce ve výši 695 tis. Kč.
Náklady na opravy byly vyšší o +714 tis. Kč a náklady na opravy byly čerpány z fondu reprodukce
majetku ve výši 1 389 tis. Kč.
Náklady na tuzemské a zahraniční cestovné byly
čerpány na 100 % výše rozpočtu Moravského zemského muzea.
U účtu 518 ostatní služby je čerpání rozpočtu překročeno o +1,5 mil. Kč tj. o 10,8 %. Podstatnou položkou překročení činil doplatek na nákup muzejních sbírek z vlastních prostředků.
Celkové výnosy za rok 2017 byly splněny na
+102,33 % rozpočtu, z toho:
– výnosy z prodaného zboží byly v roce 2017 nižší
oproti rozpočtu o 36 tis. Kč a byly splněny na
96,4 %,
– výnosy z prodeje služeb jsou realizovány v porovnání s rozpočtem vyšší o +759 tis. Kč tj. na 114,6 %,
– výnosy z pronájmů jsou nižší o -474 tis. Kč tj. na
89,5 % plánovaného rozpočtu.
Porovnání těchto kategorií výnosů je uvedeno
v následující tabulce a grafu:
Plán

Skutečnost

Rozdíl

%

Výnosy
z prodeje služeb

5.200.000,00

5.959.407,09 759.407,09

4.500.000,00

4.025.788,00 474.212,00

89,46

1.000.000,00

964.059,33 -35.940,67

96,41

10.700.000,00

10.949.254,42 249.254,42

102,33

Výnosy
z pronájmu

114,60

-

ϱϬϬϬ
ϰϬϬϬ

Výnosy

ϯϬϬϬ

z prodaného

ϮϬϬϬ

zboží

ϭϬϬϬ
Ϭ

ϮϬϭϳŚůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚ
ϮϬϭϳŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĄēŝŶŶŽƐƚ

ͲϭϬϬϬ
ͲϮϬϬϬ
ͲϯϬϬϬ
ͲϰϬϬϬ
ͲϱϬϬϬ
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5. Mimorozpočtové zdroje financování

ϳϬϬϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬϬϬ

Podporu finančními prostředky Moravskému zemskému muzeu v roce 2017 poskytly tyto subjekty:

ϱϬϬϬϬϬϬ
ϰϬϬϬϬϬϬ
WůĄŶ

ϯϬϬϬϬϬϬ

^ŬƵƚĞēŶŽƐƚ

ϮϬϬϬϬϬϬ

Poskytovatel

Druh

Název projektu

projektu

Kč

ϭϬϬϬϬϬϬ
Ϭ
sǉŶŽƐǇǌ
ƉƌŽĚĞũĞƐůƵǎĞď

sǉŶŽƐǇǌ
ƉƌŽŶĄũŵƵ

sǉŶŽƐǇǌ
ƉƌŽĚĂŶĠŚŽ
ǌďŽǎş

4. Výdaje na zahraniční pracovní cesty
Výdaje na tuzemské a zahraniční cestovné byly čerpány v souladu s rozpočtem výši 100 % rozpočtu.
Podíl výdajů zahraničních pracovních cest na celkových nákladech je uveden v následující tabulce
a grafu:
Náklady
Celkové
146.581.530,00
Zahraniční služební cesty
1.180.668,97

EĄŬůĂĚǇ͖
ĞůŬŽǀĠ͖
ϭϰϲ ϱϴϭ ϱϯϬ͕Ϭ
Ϭ͖ϵϵй
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dotace

Bryologický víkend

10.000,00

Statutární město Brno

dotace

Statutární město Brno

dotace

oddělení

30.000,00

Jihomoravský kraj

dotace

Brněnská muzejní noc

37.000,00

Jihomoravský kraj

dotace

další hrdinové z knih

Kraj Vysočina

dotace

Oslavy 200. let založení MZM 165.626,00

Jihomoravský kraj

dotace

kraje

Semix pluso

dar

Galapágy 2017

20.000,00

Josef Červenka

dar

Galapágy 2017

10.000,00

ALCA PLAST

dar

Galapágy 2017

50.000,00

Hedvika Pittauerová

dar

S knihou do říše dětské

Moravské zemské muzeum vykazuje za rok 2017
vyrovnaný hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč.
Náklady i výnosy organizace jsou pečlivě sledovány tak, aby zachytily případné negativní jevy působící nepříznivě do výsledků hospodaření muzea.
Moravské zemské muzeum přijalo v roce 2017 opatření směřující ke zvýšení výnosů ze vstupného
i z pronájmů.
Moravské zemské muzeum i přes nepříznivě se
vyvíjející skutečnosti a dopady do části rozpočtu
příjmů, zajistilo v roce 2017 vyrovnaný hospodářský
výsledek.

EĄŬůĂĚǇ

Magistrát města Brna

%
100,00
0,81

EĄŬůĂĚǇ͖
ĂŚƌĂŶŝēŶş
ƐůƵǎĞďŶş
ĐĞƐƚǇ͖
ϭ ϭϴϬ ϲϲϴ͕ϵ
ϳ͖ϭй

fantazie

15.000,00

200 let MZM – předst. odbor.

Analfabeta negramotná a
112.000,00

Prezentace Jihomoravského
200.000,00

Proscénium loukt. kočov.
divadla rodiny Pflegrů

10.000,00

Detailnější popis je uveden v tabulce, která je přílohou č. 4 finanční zprávy.
6. Fondy organizace
V roce 2017 nebyly příděly fondům tvořeny vzhledem k nulovému výsledku hospodaření.
Čerpání fondů je detailně rozepsáno v příloze č. 3
finanční zprávy.
Byl čerpán rezervní fond na pokuty penále v celkové výši 39 tis. Kč. Zůstatek výše rezervního fondu
k 31. 12. 2017 činil 479 tis. Kč.
Dále byl dle účelu použití uvedeného v příloze č. 3
čerpán fond reprodukce majetku.
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7. Mzdové náklady

ϴϬϬϬϬ
ϳϬϬϬϬ

Rozbor mzdových nákladů a hodnocení plnění
stanoveného limitu počtu zaměstnanců MZM
v roce 2017
Za rok 2017 byl přepočtený počet zaměstnanců
schválený v rozpočtu 187, fyzický počet zaměstnanců činil 205.
Rozpočet mzdových prostředků na rok 2017 na
platy a ostatní osobní náklady činil 66.766.549,- Kč.
Prostředky na platy a OON byly čerpány v celkové
výši 66.685.694,- Kč, úspora představovala výslednou částku 80.855,- Kč.
Mzdové náklady na vedlejší hospodářskou činnost
činily 176.713,- Kč, což představuje čerpání ve výši
0,26% z celkových mzdových nákladů.
Porovnání uvádíme v následující tabulce a grafu:
Podíl mzdových nákladů
na hospodářské činnosti
Náklady
Celkové
66.685.694,00
Z toho: hospodářská činnost 176.713,00

%
100,00
0,26

DǌĚŽǀĠŶĄŬůĂĚǇ

ĞůŬŽǀĠ
,ŽƐƉŽĚĄƎŬĄēŝŶŶŽƐƚ

ϲϬϬϬϬ
ϱϬϬϬϬ

ZŽǌƉŽēĞƚŵǌĚŽǀǉĐŚ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ

ϰϬϬϬϬ

ǌƚŽŚŽƉůĂƚǇ

ϯϬϬϬϬ

ǌƚŽŚŽKKE

ϮϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

8. Bezúplatné převody majetku
V Moravském zemském muzeu nebyly v roce 2017
uskutečněny bezúplatné převody majetku.
9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol
V roce 2017 byly v Moravském zemském muzeu
provedeny následující vnější kontroly:
– Všeobecná zdravotní pojišťovna za období 1. 9.
2014 – 31. 10. 2017. Bez zjištěných nedostatků
(přeplatek 7 tis. Kč).
– Městská správa sociální zabezpečení Brno za období 1. 9. 2014 – 30. 09. 2017. Bez zjištěných nedostatků.
– Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní
pracoviště Brno I za zdaňovací období roku 2014,
2015, 2016
Uložené a zaplacené penále ve výši 39 tis. Kč
10. Veřejné zakázky

Čerpání mzdových prostředků 2013–2017
v tis. Kč
2013
2014
2015 2016 2017
Rozpočet 50.611 51.516 52.196 58.498 66.686
mzdových
prostředků
z toho platy 42.365 44.262 46.085 51.250 58.376
z toho OON 8.246 7.254 6.111 7.247 8.310

Veřejné zakázky provedené v Moravském zemském
muzeu v roce 2017 neovlivnily zásadním způsobem
hospodářský výsledek. Na vyšším financování investic se projevil nákup automobilu za 505 tis. Kč.
Ostatní položky jak investiční, tak provedené
opravy byly čerpány v souladu s předpokládaným
rozpočtem 2017.
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Úsek ekonomickoprovozního náměstka
Součástí úseku ekonomicko-provozního náměstka
byla v roce 2017 následující oddělení:
Oddělení správy budov;
Oddělení investic;
Oddělení informatiky;
Oddělení údržby;
Bezpečnostní technik;
Oddělení ostrahy.
Ing. Michaela Kaděrová, vedoucí Oddělení investic

Pavel Janský, vedoucí Oddělení správy budov

Oddělení investic
V rámci běžného provozu Vnitřní úsek zabezpečoval
podporu pro chod MZM a v roce 2016 zajišťoval
prostřednictvím těchto oddělení následující činnosti:
Zámek Moravec – v návaznosti na instalovanou
expozici „Zámecká knihovna“ je záměrem vybudování okruhu pro návštěvníky – expozice života
šlechty na přelomu 19. a 20. století. Byly realizovány
přípravné práce – stratigrafický průzkum, scénář
nové expozice. Koncem roku 2017 byl připraven
v součinnosti se zřizovatelem další IROP. Současně
byl 3. etapou zpracován projekt na dokončení zabezpečení celého zámku, a to formou žádosti ISO/A.
Hudcova 76 – v případě přidělení finančních prostředků na spoluúčast a získání dotace z operačního
programu OPŽP se bude celý objekt energeticky
modernizovat (zateplení fasády a střechy, nová
okna, dveře). Žádost byla podána a měla by být
schválena v roce 2018, kdy by se také uskutečnila
tato významná modernizační akce. Dietrichsteinský
palác – oprava opěrné zdi. Zřizovatel koncem roku
2017 poskytl část rozpočtovaných nákladů na
opravu interiéru paláce s tím, že celá akce bude rozložena do tří let.
Zelný trh 7 – v návaznosti na přidělenou dotaci se
uskutečnila 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace.
Palác šlechtičen – po přidělení dotace z IROP byla
zahájena realizace stálé etnografické a loutkařské expozice. Současně v návaznosti na plánovanou rekonstrukci společnosti Teplárny Brno započala příprava pro přechod zásobování teplem z páry na
horkou vodu.
Oddělení správy budov
I v roce 2017 byly zabezpečovány a realizovány
drobné opravy, pravidelné kontroly technického
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stavu objektů a zajištění funkčního provozu objektů,
včetně podatelny a recepčních služeb.
Oddělení ostrahy
Mimo každodenní zajištění bezpečnosti objektů
a prostor byla zajištěna revize stávajících zabezpečovacích systémů, zabezpečení dozoru ve výstavách
a expozicích, včetně navýšení fyzické ostrahy v průběhu konání Muzejní noci a letní divadelní scény
v Biskupském dvoře.
Oddělení informatiky
Celoročně zajišťovalo:
– rozšiřování a inovace VPN (virtuální síť) mezi brněnskými objekty MZM (včetně objektů KN 2/4
a Hudcova), která následně umožní další rozvoj
v oblasti ICT v MZM, s důrazem na další rozšiřování používání IP telefonie v MZM, identifikace
při přístupu na Internet, dohled na IT ve všech
objektech, řízenou datovou síť přes server a domény, přihlašování a řízení počítačů přes doménu
nebo přes tenkého klienta, používání jednoho
společného datového serveru, webové rozhraní
datového serveru
– dokončení přechodu na Windows 10
– obnova zastaralého parku PC a notebooků, skončení činnosti stanic s Windows XP
– pokračování sjednocení základních SW aplikací
na počítačích MZM
– realizace a zprovoznění webového datového prostoru-náhrady disku N
– realizace Diskového pole mimo MZM pro ukládání digitalizovaných dat a zálohy PC
– udržování a provozování SW Spisovka 3 na pro
vedení spisové služby v MZM
– udržování, servis a rozvoj SW pro intranetový
WWW server
– vedení www stránek intranetu
– spolupráce na vedení stránek www.mzm.cz
– péče o mobilní zařízení a realizace používání na
výstavách MZM
– zajišťování mobilních služeb od Vodafone – rozšiřování včetně zaměstnaneckého programu
– přechod na Vodafone LTE routery a datové služby
na mimobrněnských pracovištích MZM jako náhrada ADSL od O2
– zajišťování nákupu výpočetní techniky přes elektronické tržiště

Ivan Jánošík, vedoucí Oddělení ostrahy

Ing. Karel Zouhar, vedoucí Oddělení informatiky
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Zpráva o plnění cílů IP DKRVO
za rok 2017

Úvod
Předložená zpráva o plnění cílů stanovených DKRVO
Moravské zemské muzeum (MK000094862) za rok
2017 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 výzkumné organizace
na léta 2016–2021.
Vyžádáno bylo 1) Hodnocení stanovených cílů vědecké činnosti a jejich plnění v roce 2017 2) přehled
uplatněných a neuplatněných výsledků s návazností na IP DKRVO, ale také bez této návaznosti (v
samostatném soupisu), 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 1. prosincem 2017.
Z publikační činnosti vedle sumářů v jednotlivých
položkách je v závěru zprávy jako Přílohy uvedeny
přehledy všech známých uplatněných prací za rok
2017, případně těch, které nesou vročení 2016, nebyly však hlášeny v roce minulém. Příloha má tři
části: 1. Dosažené výsledky výzkumné aktivity IP
DKRVO za rok 2017 dle rozhodnutí MK o podpoře
na rok 2017 k 11. 12. 2017 a přehled uplatněných
výsledků s návazností na IP DKRVO, které budou
uplatňovány v dodatku k 13. 1. 2018, 2. Dosažené
výsledky výzkumné aktivity IP DKRVO za rok 2017,
jejichž plán byl obsahem rozhodnutí MK o podpoře
vydaných před r. 2017, 3. Přehled uplatněných výsledků bez návaznosti na IP DKRVO.

řešitelů. Prostředky DKRVO byly využity k zajištění
řešení jednotlivých dílčích cílů členů vědeckého
týmu Moravského zemského muzea v intencích stanovených 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 č. 130/2002 Sb. (MK
73205/2017 OVV a MK-S 1424/2017 OVV z 30. 11.
2017). S podporou DKRVO probíhal pokračující terénní, muzejní a archivní výzkum (s navazujícími
laboratorními analýzami, digitalizací studovaného
materiálu, audio a video záznamů z nepublikovaných výzkumů a studijních textů či dalších nákladů
prokazatelně spojitelných s výzkumem), který představoval základ a nezbytné východisko připravovaných výsledků. Jedním z hlavních cílů DKRVO bylo
vedle vlastního terénního výzkumu navazující příprava, editování a publikování závěrů výzkumů formou odborných knih a kapitol v odborných knihách (kategorie B a C), článků ve sbornících
(kategorie D), článků v impaktovaných časopisech,
případně respektovaných zahraničních databázích
(kategorie Jimp, Jsc, Jerih), v recenzovaných zahraničních časopisech (kategorie Jneimp) a v recenzovaných českých časopisech (kategorie Jrec), respektive veškeré úkony a konání s touto činností spojené.
Cíle stanovené Rozhodnutím v bodě I., konstatují,
že „bude probíhat pokračující terénní, muzejní a archivní výzkum (s navazujícími laboratorními analýzami, digitalizací studovaného materiálu, audio
a video záznamů z nepublikovaných výzkumů a studijních textů či dalších nákladů prokazatelně spojitelných s výzkumem), jenž bude základem a nezbytným
východiskem připravovaných publikačních výstupů“,
byly naplňovány průběžně, což lze doložit celou
řadou laboratorních analýz (často díky nabídce
uvolněných kapacit realizovaných v renomovaných
laboratořích, digitalizací studovaného materiálu či
dalších nákladů prokazatelně spojitelných s terénním výzkumem, uložením a zpracováním získaného
materiálu. Veškeré výsledky dosažené v roce 2017
korespondují s cíly platné Vědecké koncepce Moravského zemského muzea výzkumné organizace na léta
2016–2021. Obecně považujeme dosažené výsledky
jako celek za uspokojivé a vědecky přínosné.

Průběh řešení a personální zabezpečení
Plnění cílů DKRVO Moravského zemského
muzea za rok 2017 se účastnilo celkem 61 dílčích

Čerpání uznaných nákladů
Náklady na aktuálně doložitelné výstupy a s jejich
vznikem spojené náklady (vynaložené aktuálně
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do 1. prosince 2017) byly čerpány plně v souladu
s podmínkami Rozhodnutí Ministerstva kultury
o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2017
na základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona
č. 130/2002 Sb. (MK 73205/2017 OVV a MKS1424/2017 OVV) a jejich využití bylo maximálně
efektivní.
Vedle využití přidělených finančních prostředků
na nákup materiálu (odbornou literaturu, kancelářské potřeby, papír, tonery apod.), na cestovné zahraniční i tuzemské, na obnovu či pořízení DHMM
(především elektroniky umožňující odbornou
práci – stolní počítače, notebooky, tiskárny, apod.),
na opravy a udržování vědeckých kapacit, osobní
i doplňkové náklady na energii (veškeré účetní doklady za měsíce leden – listopad 2017 budou předány dne 11. 12. 2017 na podatelnu MK ČR) a dále
bylo realizováno šest investičních akcí:
– Termovize pro noční
sledování živočichů za
70 000,- Kč
– Barevné multifunkční zařízení za
54 704,- Kč
– Produkční digitální tiskárna za
105 296,- Kč
– Detektor kovů za
55 000,- Kč
– Terénní vůz Škoda Jeti za
505 000,- Kč
– 3 D skener z NNV za
85 000,- Kč
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 č. 130/2002 Sb. (MK
73205/2017 OVV a MK-S 1424/2017 OVV z 30.
11. 2017):
Soupis recenzovaných publikací připravovaných, editovaných či tištěných v roce 2017 s podporou IP DKRVO (vč. časopisů)
Recenzovaná periodika
Cíle roku 2017 (plánovaná příprava, editace, tisk):
Acta Musei Moraviae – sci. soc. 102 / 1, 2 – splněno, číslo 2 bude předáno s dodávkou v lednu
2018
Acta Musei Moraviae – sci. biol. 102 / 1, 2 – splněno, číslo 2 bude předáno s dodávkou v lednu
2018

Acta Musei Moraviae – sci. geol. 102 / 1 – splněno, číslo 2 bude předáno s dodávkou v lednu
2018
Folia ethnographica 51 / 1, 2 – splněno
Folia numismatica 31 / 1, 2 – splněno, číslo 2
bude předáno s dodávkou v lednu 2018
Folia Mendeliana 53 / 1, 2 – částečně splněno,
budou předány s dodávkou v lednu 2018
Anthropologie 55 / 1–2 – splněno
Recenzované monografie
Cíle roku 2017 (plánována příprava, editace, tisk):
Černý, M.: Mapování ptáků města Brna – je průběžně plněn, prosili jsme v Žádosti o korekci z Rozhodnutí v říjnu 2017:“ U cíle 3, výsledku 1× B
o změnu roku uplatnění z 2017 na 2018, z důvodu
zpracovávání velkého množství sebraných dat
(sběr historických dat od pozorovatelů z celého
zájmového území, čekání na zpracování bodového sčítání externím statistikem, atd.)“.
Štěpánek, V. – Mitáček, J. a kolektiv: Balkánská
studia – splněno, bude dodáno v lednu 2018
Janáčková, L.: Malé divadlo hudby v Brně (pracovní název) – je průběžně plněn, prosili jsme v Žádosti o korekci z Rozhodnutí v říjnu 2017:“ …
o změnu roku uplatnění výsledku 1× B na 2018.
Publikace vyjde v první polovině roku 2018. Důvodem jsou nově objevené prameny a doplňující
rozhovory s pamětníky, které jsou podstatné pro
poznání autorské základny divadla hudby a šíře
jejího uměleckého záběru. S tím souvisí i rozšíření obrazových materiálů pocházejících ze soukromých archivů, které jsou mnohdy neznámé či
zapomenuté, a jejichž uveřejnění je výstižným doplňkem popisované hudební historie města
Brna“.
Oliva, M.: The Paleolithic and Mesolitic in the
Czech lands – splněno, bude dodáno v lednu 2018
Sekerák, J.: Mendel in the Black Box (anglicky) –
splněno, bude dodáno v lednu 2018
Kostrhun, P. – Soukup, V. – Půtová, B. – Nerudová, Z. – Jiroušková, J.: Expedice Jana Jelínka (pracovní název) – splněno, bude dodáno v lednu 2018
Další výsledky typu B připravované na rok 2017
v rámci činnosti VO, avšak tištěné jinými subjekty.
Malý, F. (ed.): Schreierova Moravská mše vánoční
a její varianty. Kritická edice. – splněno, bude dodáno v lednu 2018
Malý, F. (ed.): František Vocelka: Pastorely. Kritická
edice – splněno, bude dodáno v lednu 2018
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Malý, F. (ed.): Anonymus L.: Variationi in B pro
4 basetové rohy. Kritická edice – splněno, bude dodáno v lednu 2018
Tisk publikací, které byly plánovany v rozhodnutí na IP DKRVO 2016 a se souhlasem poskytovatele bylo jejich vydání převedeno do roku 2017
včetně nákladů na jejich vydání.
Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – malí velcí
Shakespearové + DVD (jako součást publikace) –
400 výtisků – splněno, bude dodáno v lednu
Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě.
Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín – 400 výtisků
– je průběžně plněn, prosili jsme v Žádosti o korekci
z Rozhodnutí v říjnu 2017: “…o změnu roku uplatnění výsledku 1× B na 2019. Autorka v letošním
roce publikuje jednu recenzovanou knihu (Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Znojmo), druhou (Staré Hradisko
a Němčice nad Hanou. Spony) po novém roce
a následně bude publikovat tento výsledek. Jedná
se o překlep, který vznikl naší chybou již v jednom
ze starších Rozhodnutí a dosud byl přejímán bez
povšimnutí.“.
Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě.
Okresy Břeclav, Třebíč, Třebíč, Znojmo – 400 výtisků
– splněno, bude dodáno v lednu.
Fišer, Z.: František Skopalík. Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespondence – 300 výtisků –
splněno, bude dodáno v lednu.
Kalinová, A.: Sbírka lidové keramiky v Moravském
zemském muzeu. Novokřtěnecká (habánská) fajáns
1629–1730) – 400 výtisků) – splněno, bude dodáno
v lednu 2018.
Přehled dílčích projektů výzkumných a vývojových pracovníků Moravského zemského muzea
podílejících se v rámci DKRVO na řešení úkolů
dlouhodobého koncepčního rozvoje Moravského
zemského muzea, v.o. v roce 2016:
Prostředky DKRVO budou použity k zajištění řešení
jednotlivých dílčích úkolů členů vědeckého týmu
Moravského zemského muzea v intencích stanovených cílů výzkumu (viz níže jednotlivé stanovené
cíle a výsledky dílčích projektů). S podporou
DKRVO bude probíhat pokračující terénní, muzejní
a archivní výzkum (s navazujícími laboratorními
analýzami, digitalizací studovaného materiálu,
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audio a video záznamů z nepublikovaných výzkumů
a studijních textů či dalších nákladů prokazatelně
spojitelných s výzkumem), jenž bude základem
a nezbytným východiskem připravovaných publikačních výstupů. Jedním z hlavních cílů DKRVO
bude vedle vlastního terénního výzkumu navazující
příprava, editování a publikování hodnocených
druhů výsledků: odborných knih (kategorie B), kapitol v odborných knihách (kategorie C), článků ve
sbornících (kategorie D), článků v impaktovaných
periodikách (kategorie Jimp), v odborných periodikách zařazených v databázích ERIH či SCOPUS
(kategorie Jneimp, Jsc) a v odborných recenzovaných periodikách (kategorie Jrec), respektive veškeré úkony a konání s touto činností spojené.
Z prostředků NNV bude finančně saturován výzkum DNA kosterních pozůstatků, jenž bude spojen
s Archeologií č. 14, cíl 2 a Historií č. 34, cíl 2.
Cíle řazené abecedně dle příjmení dílčích řešitelů:
1.
Botanika – garant: RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
(EF – botanika)
Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
hub rozkládajících opad v Korejské republice ve
spolupráci s Národním ústavem lesnických věd
(dříve Korejský lesnický výzkumný ústav) v Soulu
[Phylogenetic taxonomy of litter decomposing fungi
in the Republic of Korea; 2015–2017]. Terénní výzkum, zpracovávání sběrů a příprava publikací.
Výsledky:
4× článek Jimp – článek v impaktovaném časopise, předpokládané uplatnění v roce 2018 (v závislosti na úspěšné submitaci článků).
Cíl průběžně plněn. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 1× Jimp (článek v odborném impaktovaném časopise Mycological Progress), z rozhodnutí redakce zařazen do dřívějšího vydání. Další
tři výsledky Jimp budou uplatněny v roce 2018.
Cíl 2: Práce na taxonomicko-fylogenetickém projektu Evropských druhů rodu tmavobělka (Melanoleuca). Projekt bude probíhat ve spolupráci
s doc. dr. M. Tomšovským (Mendelova univerzita,
Brno) a Mgr. O. Ďuriškou (Katedra farmakognózie
a botaniky FF Univerzity Komenského, Bratislava).
Bude probíhat zpracování sběrů z roku 2016, terénní sběr materiálu ve vybraných biotopech, sekve-
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nace vybraných vzorků, pokračování ve zpracovávání druhů ze sekce Urticocystis, publikační zpracování typového materiálu za sekce Melanoleuca.
Výsledky:
1× článek Jimp a 1× Jneimp – článek v impaktovaném časopise či článek v odborném recenzovaném časopise obsaženém v databázi ERIH, předpokládané uplatnění v roce 2017 (v závislosti na
úspěšné submitaci článků).
1× článek Jimp 2018
Cíl splněn. V roce 2017 bude uplatněn výsledek
1× Jneimp (článek v časopise Czech Mycology).
Výsledek 1× Jimp (článek v odborném impaktovaném časopise Plant Systematics and Evolution),
naplánován na rok 2018 bude z rozhodnutí redakce uplatněn již v roce 2017.
Cíl 3: Drobnější taxonomické a taxonomicko-fylogenetické projekty vybraných druhů a skupin
druhů. Terénní výzkum, zpracování problematiky
a příprava publikací.
Výsledky:
3× článek Jimp – článek v impaktovaném časopise, předpokládané uplatnění v roce 2018 (závislosti na úspěšné submitaci článků).
Cíl průběžně plněn. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 2× Jimp (článek v odborném impaktovaném časopise Mycologia a článek v odborném impaktovaném časopise Fungal Diversity), z rozhodnutí redakce zařazeny do dřívějšího vydání. Další
výsledek 1x Jimp bude uplatněn v roce 2018.
2.
Entomologie – garant: RNDr. Petr Baňař, Ph.D.
(EG – zoologie)
Cíl 1: Taxonomie ploštic z infrařádu Enicocephalomorpha a čeledi Reduviidae (Heteroptera). Dlouhodobě zkoumané téma, výsledky průběžně publikovány. Příprava popisu nových taxonů a některých
nomenklatorických změn fauny infrařádu. Spolupráce s Universitou v Antananarivo, Madagaskar,
včetně terénních aktivit.
Výsledky:
2× Jimp – článek v impaktovaném časopise, taxonomický článek, předpokládané uplatnění: jeden
článek v roce 2017, jeden článek v roce 2018 (v závislosti na úspěšném přijetí článku do tisku).
Cíl průběžně plněn. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 1× Jimp (článek v impaktovaném časo-

pise vyjde do termínu 31. 12.2017 a bude předán
k 13. 1. 2017). Další výsledek 1× Jimp vyjde v roce
2018.
Cíl 2: Taxonomie ploštic čeledi podkornicovitých
(Aradidae) z Madagaskaru.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném časopise, taxonomický článek, předpokládané uplatnění v roce 2017.
Cíl splněn. V roce 2017 bude uplatněn výsledek
1× Jimp (článek v odborném impaktovaném časopise Zootaxa, do termínu 31. 12. 2017 a bude
předán k 13. 1. 2018).
Cíl 3: Taxonomie a faunistika ploštic (Heteroptera) a vybraných skupin brouků (Staphylinidae,
Carabidae) vybraných lokalit jižní Moravy (Bílé
Karpaty, Ždánický les, Chřiby) a Mediteránní oblasti.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném časopise, taxonomický článek, předpokládané uplatnění v roce 2018 (v závislosti na úspěšném přijetí
článku do tisku).
Cíl splněn. Výsledek 1× Jimp bude uplatněn
v roce 2018.
3.
Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Známí i neznámí autoři národopisných fotografií z přelomu 19. a 20. století, digitalizace a vyhodnocování souborů diapozitivů ze začátku 20. století,
monografie Josef Klvaňa: Životopis (edice rkp.).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, Josef Klvaňa: Životopis
(edice rkp. a studie), bude uplatněno v roce 2017.
2× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Stavební paměť lokality: Uherský
Ostroh a stavitel Josefa Šuta Východní Morava 2016
(odevzdáno 2016, uplatněno 2017), 2. téma: „Ze
soukromého archivu…“ Role jednotlivce na udržování tradice. Glasnik, Srbsko, bude uplatněno v roce
2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B se přesouvá
na rok 2018. Publikování rukopisného životopisu
Josefa Klvani (s původním autorským názvem
Náčrtky) plnění přesunuto / odloženo na rok
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2018. Zdůvodnění: po konzultaci s recenzentkou
(PhDr. Blanka Rašticová, Slovácké muzeum
Uherské Hradiště) a vzhledem k závažnosti
v textu obsažených informací řešitelka přistupuje
ke komentovanému vydání rukopisu, což vyžaduje vedle obsáhlých komentářů v textu samotném i dopracování kapitoly o editorských zásazích. Tato skutečnost byla zjištěna teprve po
termínu možnosti podání Žádosti o opravu. Výsledek 2× Jrec bude uplatněn v roce 2017, do termínu 31. 12. 2017 a bude předán k 13. 1. 2018.
Ze starších, v předchozích letech neuplatněných
výsledků je uplatněn další výsledek 1× Jrec v Bulletinu Moravské galerie.
4.
Dějiny divadla – garant: PhDr. Jaroslav Blecha
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn
českého loutkového divadla – tzv. rodinné a spolkové loutkové divadlo, kočovné loutkové divadlo –
v kontextu s evropským, resp. světovým loutkářstvím. Průběžné zpracování sbírky dokumentů kočovného marionetového divadla a tzv. rodinného
loutkového divadla MZM (průzkum, determinace,
evidence, návrhy na konzervaci a restaurování).
Výsledky:
1× B – odborná kniha + 1× A – DVD (DVD jako
součást publikace), název: Rodinná loutková divadélka – malí velcí Shakespearové, bude uplatněno
v roce 2017.
2× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: marionetářská rodina Nových, koncentrace na analýzu jejich loutek, zejména doložených ve sbírce MZM; 2. téma: analýza materiálu
z pozůstalosti Jindřicha Veselého, bude uplatněno
v roce 2018.
1× D – studie v cizím tematickém sborníku, téma:
Perzekuce tradičních loutkářů komunistickým režimem v bývalém Československu (o politickém zákulisí konce českých „ambulatních“ marionetářů doloženým na příkladu brněnského loutkáře Václava
Kopeckého), bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude společně s výsledkem 1× A (DVD jako součást publikace) uplatněn v roce 2017 v termínu do 31. 12.
2017, předán bude k 13. 1. 2018. Výsledky 2× Jrec
budou uplatněny dle plánu v roce 2018. Výsledek

126

www.mzm.cz

1× J byl původně plánován jako 1× D, toto zjištění
bylo učiněno teprve po termínu možnosti podání
Žádosti o opravu. Výsledek 1× J bude uplatněn
v roce 2017 v termínu do 31. 12. 2017, předán
bude k 13. 1. 2018.
Navíc v rámci činnosti bez návaznosti na
DKRVO budou za rok 2017 uplatňovány další výsledky 1× C a 1× Jrec.
5.
Historie – garant: PhDr. Jan Břečka
(AB – dějiny)
Cíl: Zpracování období dějin nacistické okupace
1939–1945 v rámci malé obce v okrese Uherský
Brod – odboj, perzekuce, osvobození
Výsledek:
1× C – kapitola v odborné knize, 1. téma: Dějiny
obce Hradčovice v letech 1939–1945 bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce
2017.
6.
Geologie – garant: Mgr. Jakub Březina
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Vývoj terciérních ekosystémů v oblasti Centrální Paratethydy. Determinace a využití terestrických obratlovců k objasnění nebo upřesnění stratigrafického stáří některých moravských lokalit
(Brno-Bohunice, Brno - Nový Lískovec, Brno - Královo pole, Mikulov, Hlohovec, Lednice, Bulhary
atd.). Tafonomické a paleoenvironmentální vyhodnocení moravských lokalit na základě studia fosilních společenstev. Studium fosilních savců (lokality
Mikulov, Hrušovany, Lednice) ze sbírek Naturhistorisches Museum in Wien. Sběr dat z co největšího
počtu lokalit za účelem navazující publikační činnosti.
Výsledky:
3× Jrec nebo Jimp – článek v recenzovaném nebo
impaktovaném odborném periodiku, témata (pracovní názvy): 1. téma: First report of giant turtle from
the Miocene of Central Paratethys (preliminary results), 2. téma: Czujan sandpit (Mikulov, Czech Republic) – forgotten locality with unique assemblage
of Middle Miocene mammals, 3. téma: Osteology of
Zygolophodon turicensis (Mammalia, Proboscidea)
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from Czujan sandpit (Mikulov, Czech Republic),
bude uplatněno v roce 2018 (v závislosti na úspěšné
submitaci textů).
Cíl průběžně plněn. Výsledky 3× Jrec nebo Jimp
budou uplatněny v roce 2018.
Cíl 2: Revize jurských mořských plazů z území
Brna. Determinace a tafonomické vyhodnocení izolovaných zubů zástupců Ichthyosauria, Plesiosauria
a Thallatosuchia z lokalit Brno-Hády, Stránská skála,
Švédské šance.
Výsledky:
1× Jrec nebo Jimp – článek v recenzovaném nebo
impaktovaném odborném periodiku,
téma (pracovní název): Marine reptiles from Upper
Jurassic of Brno (Czech Republic), bude uplatněno
v roce 2018 (v závislosti na úspěšné submitaci
textů).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec nebo Jimp
bude uplatněn v roce 2018.
7.
Geologie – garantka: Mgr. Gabriela Calábková
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Determinace unikátních nálezů krunýřů
terciérních želv na lokalitě Brno - Královo Pole. Objasnění stratigrafického stáří fosilního naleziště
a jeho tafonomické a paleoenviromentální zhodnocení v kontextu vývoje terciérních ekosystémů v oblasti Centrální Paratethydy v průběhu neogénu.
Výsledky:
1× Jrec či Jimp – článek v recenzovaném či impaktovaném časopise, téma: First report of giant
turtle from the Miocene of Central Paratethys (preliminary results), bude uplatněno v roce 2018 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec nebo Jimp
bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Revize jurských mořských plazů z území
Brna. Determinace a tafonomické vyhodnocení izolovaných zubů zástupců Ichthyosauria, Plesiosauria
a Thallatosuchia z lokalit Brno-Hády, Stránská skála,
Švédské šance.
Výsledky:
1× Jrec či Jimp – článek v recenzovaném či impaktovaném časopise, téma: Jurassic marine reptiles
from Brno (Czech Republic), bude uplatněno v roce
2018 (v závislosti na úspěšné submitaci textů).

Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec nebo Jimp
bude uplatněn v roce 2018.
8.
Zoologie – garant: Mgr. Martin Černý
(EG – zoologie)
Cíl 1: Výzkum ekologie koroptve polní (Perdix
perdix). V návaznosti na předchozí projekty uskutečněné na různých územích ČR bude cílem zhodnotit stav a životaschopnost populace koroptví
v okolí města Brna a následně získaná data sloučit
a porovnat s výsledky z jiných částí republiky.
V předešlém roce již na studované lokalitě proběhl
terénní pokus, jehož data budou v rámci projektu
publikována. Výzkum bude probíhat formou terénního pozorování, fotodokumentace a sběru biologického materiálu, případně prostřednictvím odchytů.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném časopise, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Ornitologický průzkum parku Lužánky
(Brno). Porovnání změn v diverzitě ptačích společenstev na území parku Lužánky s již dříve sebranými daty dostupnými na zoologickém oddělení
MZM. Studijní lokalita prodělala za posledních dvacet let významné změny z hlediska zastoupení vegetace hojně využívané ptactvem. Cílem bude pozorování, jak tyto změny a celkový vývoj centra
města ovlivňuje ptačí společenstva. Na studovaném
území proběhne komplexní sledování druhů a jejich
počtu. Následně budou sebraná data staticky vyhodnocena s již dříve zjištěným stavem.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 3: Mapování ptáků města Brna. Spolupráce na
mapování ptáků města Brna probíhala již v předchozích letech za účelem vytvoření publikace o výskytu jednotlivých druhů na území Brna. V následujících letech budou domapovány zbylé části
území. Mapování bude probíhat metodou síťového
monitoringu a metodou bodového sčítání, kdy bude
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vyhodnocováno nejen zastoupení druhů, ale i počty
jedinců. Pro účely publikace bude pořizována i fotografická dokumentace ptáků a jejich biotopů.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, bude uplatněno v roce
2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018.
9.
Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmářová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Dokončení a odevzdání do tisku komentovaného katalogu materiálu z moravských keltských
pohřebišť (okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc,
Prostějov, Přerov, Opava, Uherské Hradiště, Zlín).
Výsledky:
1– B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava,
Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín – komentovaný katalog nálezů z keltských pohřebišť na území
uvedených okresů s obrazovou dokumentací a přílohami, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017 v termínu do 31. 12. 2017, předán k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Dokončení a odevzdání do tisku katalogu
spon z lokalit Němčice nad Hanou a oppidum Staré
Hradisko, doplněného rozborem spon a srovnáním
obou lokalit.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, spoluautoři Jiří Meduna,
Miloš Čižmář a Miloš Hlava, název Staré Hradisko
a Němčice nad Hanou. Spony – katalog nálezů spon
z obou lokalit s obrazovou dokumentací a přílohami, doplněný rozborem a srovnáním obou lokalit,
bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 3: Pokračování zpracování starých fondů a vypracování katalogu materiálu z moravských keltských pohřebišť (okresy Břeclav, Třebíč, Znojmo).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Břeclav, Třebíč, Znojmo – komentovaný
katalog nálezů z keltských pohřebišť na území uvedených okresů s obrazovou dokumentací a přílohami, bude uplatněno v roce 2019.
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2019.
Cíl 4: Zpracování laténských švartnových náramků na Moravě
Výsledky:
1× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, téma: Laténské švartnové náramky na
Moravě, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
10.
Dějiny literatury – garant: PhDr. Zdeněk Drahoš
(AB – dějiny)
Cíl: Vyhodnocení archivních fondů ke kulturněpolitickému dění na Moravě.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Ludvík Kundera šedesátých let 20. století, věnující se dílu a osudům nevýznačnějších brněnských literárních autorů, bude uplatněno v roce
2018.
1× E – uspořádání výstavy, téma: Jiří Gruša, představí jednu z nejvýznamnějších osobností československého politického exilu 20. století a jeho podíl
na přípravě česko-německé deklarace, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 1× E. Výstava byla úspěšně realizována
v prostorách MZM v Dietrichsteinském paláci
v Brně od 19. 5. do 2. 6. 2017.
11.
Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíle: 1) Projevy lidové religiozity (betlémy, pověrčivost, slavnosti), 2) Tradiční kultura jako inspirace
současného designu
Výsledky:
1× D – příspěvek ve sborníku, téma: Kiritof/Kirhweihfest in Jevišovka bei Nikolsburg als Identifizierungsfaktor der heutigen kroatischen Minderheit.
Gefundene und erfundene lokale Feste und Festivals nach der Wende: Zwischen Ethnobusiness und
Selbstvergewisserung. Freiburg 2016, bude uplatněno v roce 2018.
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3× C – kapitola v odborné knize, 1. téma: Víno jako
nositel posvátna. In: Velké Bílovice. Monografie
obce.2016/17 ; 2. téma: Neznámý doklad zasíťování –
kontakty německých a českých badatelů v letech 1963–
1969. In: Woitsch, J., Jůnová-Macková, A. a kol.: Etnologie v zúženém prostoru. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 2016; 3.
téma: Etnografové za 1. linií. In: Štěpánek, V., Dvořáková, H. a kol.: Balkánská studia (pracovní název),
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× D bude uplatněn v roce 2018. V roce 2017 budou uplatněny výsledky 3× C.
Ze starších, v předchozích letech neuplatněných
výsledků je uplatněn další výsledek 1× C na téma:
Moravští Charváti a František Pospíšil, v termínu
do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018, viz vyjádření redakce přiložené ke Zprávě.
12.
Historie – garant: PhDr. Zdeněk Fišer
(AB – dějiny)
Cíl 1: Zpracování, vyhodnocení a editace výběru
z korespondence vztahujících se k osobnosti rolníka
Františka Skopalíka, známé osobnosti selského
stavu na Moravě v 19. století, hospodářského a politického činitele. Bude navazovat na již vydané dva
svazky jeho dokumentů.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, edice František Skopalík.
Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespondence, část z korespondence významné osobnosti
selského stavu na Moravě v 2. pol. 19. století, většinou přijaté (od rodiny, přátel, úřadů, zemských a říšských poslanců), bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. V roce 2017 bude uplatněn výsledek 1×
B, v termínu do 31. 12. 2017, předán k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Dějiny Moravy a moravsko-slovenské
vztahy v druhé polovině 19. a ve 20. století.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, 1. edice Korespondence
J. M. Hurbana, A. Hurbanové-Jurkovičové a S. Jurkoviče, edice připravovaná v souvislosti s 200. výročím od narození J. M. Hurbana přinese úvodní studii a edici dopisů dotyčného, jeho manželky
a tchána, kteří měli rovněž blízký vztah k Moravě
(Rusava a Daniel Sloboda) a kteří všichni významně

přispěli k rozvoji slovenského národního hnutí,
bude uplatněno v roce 2017.
11× Jrec, článek v odborném recenzovaném periodiku, 1téma: Rolnický akciový cukrovar v Hulíně
(spolu s V. Úlehlou); 2. téma: Josef Viktorin, Ludmila
Berchtoldová a hrad Buchlov, kapitola ze slovenskomoravských vztahů v šedesátých letech 19. století;
3. téma: Jeden ze zapomenutých: Štěpán Cholava,
rodák z Lutopecen, c. k. profesor, příběh českého
vlastence; 4. téma: Osudy rómského a židovského
obyvatelstva v Hulíně za 2. sv. války; 5. téma: Jan Mezník, rolník a starosta v Hodějicích, ve světle korespondence s Františkem Skopalíkem, život a působení
jednoho z představitelů selského stavu na Moravě
v 2. polovině 19. století; 6. téma: Slovenské národní
listy (1901–1903) a okruh moravských „slovákofilů“
kolem nich; 7. téma: Z počátků cukrovarnictví na
Kroměřížsku (na příkladu Záhlinic). Příspěvek se
bude vztahovat k období cca 1830–1880 a sledovat
počátky pěstování cukrové řepy v části Hané v návaznosti na vznik cukrovarů v Rymicích, Kvasicích,
Hulíně a Kroměříži; 8. téma: Paměti katechety Tomáše Hájka a jeho působení v Uherském Hradišti.
Příspěvek se zaměří na osobnost českého vlastence,
působícího v uvedeném městě v 50. letech 19. století, s editací části jeho pamětí na uvedenou dobu,
kdy působil na tamní reálce a snažil se prosadit češtinu jako vyučovací jazyk; 9. téma: Studium slovenských žáků na gymnáziu v Přerově v době před první
světovou válkou (určeno pro sborník Biografické
štúdie, vydávané Slovenskou národnou knižnicou
v Martine, Slovensko). Pohled na studium cca 60
slovenských žáků, kteří po zrušení slov. gymnázií
v pol. 70. let 19. století dokončovali a začínali studia
na gymnáziu v Přerově; 10. téma: Servita Rupert
Maria Přecechtěl a Slovensko. Osudy českého kněze,
rodáka z Lobodic u Tovačova, člena řádu servitů
v Budapešti, který vydával medailony a kresebné tabule českých a slovenských vlastenců v období
1860–1880; 11. téma: Slovenský politik Vavro Šrobár
a město Přerov. Článek připomene osudy významného slov. politika a jeho studia v uvedeném městě,
na něž zanechal pěkné vzpomínky ve svých pamětech, 5× Jrec bude uplatněno v roce 2017, 6× Jrec
bude uplatněno v roce 2018.
5× C – kapitola v knize, hesla pro Biografický
slovník českých zemí, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn
v roce 2019. Na základě doporučení recenzentů
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byl rozšířen objem editovaných materiálů a dokumentů. Tato skutečnost byla zjištěna teprve po
termínu možnosti podání Žádosti o opravu.
Proto prosíme o uplatnění výsledku v roce 2019.
Výsledky 5× Jrec budou uplatněny v roce 2017 (z toho
2× Jrec do 31. 12. 2017, předány budou k 13. 1. 2018).
Dalších šest výsledků (6× Jrec) bude uplatněno v roce
2018.
Cíl 3: Zpracování 200 let dějin Moravského zemského muzea, druhé nejstarší paměťové instituce
české republiky.
Výsledky:
1× B – odborná kniha (za účasti spoluautora Slavomíra Brodessera), téma: Dějiny Moravského
(Františkova) zemského muzea, vznik a vývoj instituce až do současnosti, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018.
13.
Archeologie – Mgr. Martina Galetová, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Trasologická a technologická analýza nejstaršího umění a ozdob člověka. V rámci tohoto cíle
bude zaměřeno také na fenomén Věstonické Venuše
– analýza a revize artefaktu a jeho nálezového kontextu, aktuálních pohledů na problematiku této
mladopaleolitické plastiky.
Výsledky:
2× Jimp – článek v impaktovaném časopise,
1. téma: The symbolism of breast-shaped beads from
Dolní Věstonice I (Moravia, Czech Republic); 2. téma:
Gravettian ivory ornaments in Central Europe,
Moravia (Czech Republic), bude uplatněno v roce
2017 (v závislosti na úspěšnosti submitace textu).
1× Jrec – článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku uvedeném v databázi ERIH,
téma: La gravure sur l’ivoire de mammouth en Moravie – les cas de Dolní Věstonice I. et Předmostí
I. (République tchèque) , bude uplatněno v roce
2018 (v závislosti na úspěšnosti submitace textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× Jimp budou
uplatněny v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017,
předány budou k 13. 1. 2018. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise Paleo na téma: La gravure sur les défenses de mammouth en Moravie – les cas de Dolní
Věstonice I. et Předmostí I.) bude na základě rozhodnutí redakce uplatněn již v roce 2017.
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14.
Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Galuška,
CSc.
Z prostředků NNV bude finančně saturován výzkum DNA kosterních pozůstatků
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)
Cíl 1: Výzkum, zpracování a vyhodnocení reliktů
každodenního života lidí raně středověké Moravy
v kombinaci s písemnými prameny s přihlédnutím
k období 6. až 10. století
Výsledky:
1× B – odborná kniha: Slované. Stopy předků.
O životě na Moravě v 6. až 10. století, publikace
představuje výrazně upravené a na základě nejnovějších poznatků doplněné vydání knihy Slované.
Doteky předků, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017, předán k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Zpracování a vyhodnocování archeologických nálezů z oblasti Uherskohradišťska souvisejících s mocenskými strukturami a duchovnem starých Slovanů, zejména pak s počátky křesťanství na
sadské výšině sv. Metoděje. Pokračující výzkum
DNA kosterních pozůstatků z velkomoravského
a mladohradištního pohřebiště v Uherském hradišti – Sadech: výzkum mitochondrální DNA
(mtDNA), vč. analýzy kompletního genomu
mtDNA u recentních vzorků odebraných dobrovolníkům a porovnání haplotypů s daty z kosterního
materiálu při využití databáze EMPOP pro zjištění
původu mladohradištních obyvatel a Velkomoravanů z lokality Sady (spolupráce s laboratoří forenzní genetiky k. s. – pracoviště Ostrava, disponující specializovaným vybavením – přístrojem Ion
Torrent firmy Thermofisher Scientific, určeného pro
forenzní účely, tedy tzv. HID strojem).
Výsledky:
1× B – odborná kniha (společně s J. Mitáčkem
ad.), Uherské Hradiště – Sady: 500 let nejranějšího
křesťanství ve střední Evropě, publikace věnovaná význačnému velkomoravskému a ranně středověkému
kostelu a pohřebišti v rámci křesťanského centra
v Uherském Hradišti-Sadech, sídle moravského arcibiskupa sv. Metoděje, bude uplatněno v roce 2018,
3× C – kapitola v odborné knize (společně s M. Nývltová Fišáková aj. Mitáček) 1. téma: Uherské Hradiště – Sady. Od velkomoravského sakrálního centra
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k mladohradištnímu pohřebišti, v knize Pavel Kouřil
(red.) Raně středověké hrady a společenské elity v období 10. a první poloviny 11. století, bude uplatněno
2018; 2. téma: Die mährischen Zentren Veligrad,
Uherské Hradiště-Sady Kirchenkomplex, Staré Město
Residenz und Rotunde „Na Dědině“, Staré Město Kirche „Špitálky“, v knize Wilfried Franzen (red.): Die
Slawen. Lipsko 2016, bude uplatněno v roce 2017;
3. téma: Aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště:
archeologická fakta a historický obraz, vyjde v knize
Lumír Poláček (red.) Centrální aglomerace mojmírovské Moravy, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018. Výsledky 2× C (kapitola v knize
Die Slawen a kapitola v knize Centrální aglomerace mojmírovské Moravy) budou uplatněny
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017, předány
budou k 13. 1. 2018. Třetí výsledek 1× C (kapitola
v knize Raně středověké hrady a společenské elity
v období 10. a první poloviny 11. století) bude
uplatněn v roce 2018.
15.
Geologie – garantka: RNDr. Růžena Gregorová,
Ph.D.
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Vývoj fosilních společenstev rybí fauny Mesozoika a kenozoika Západních a Východních Karpat a jejich korelace s geneticky příbuznými oblastmi Evropy (Francie, Německo, Švýcarsko,
Rakousko). Využití rybí fauny pro řešení otázek paleogeografie, biostratigrafie. Pokračování paleontologického výzkumu na moravských lokalitách (Litenčice, Mouchnice, Nítkovice, Křepice, Nikolčice,
Krumvíř a dal.). Analýza zástupců čeledí Echeneidae, Palaeorhynchidae, Trichiuridae. Analýza fosilní
rybí fauny z rakouské lokality Pucking ze sbírek Naturhistorisches musuem Wien a Landesmuseum
Linz i z francouzské lokality Froidfontaine. Studium
žraločí fauny z jurské lokality Hády v Brně ve spolupráci s rakouskými kolegy (Jurgen Krivet, Wien
University).
Výsledky:
7× Jrec nebo Jimp – článek v odborném recenzovaném periodiku či impaktovaném periodiku,
1. téma: Osteologická analýza nálezu ptačích zbytků
z řádu Procelariformes z lokality Litenčice, 2. téma:
Osteologická analýza rodu Palaeorhynchus z lokality
Litenčice, 3. téma: Osteologická analýza nejstaršího

zástupce rodu Lepidopus z lokality Vážany nad Litavou, 4. téma: The oldest record of the genus Gonostoma Rafinesque, 1810 from the Oligocene deposits
of Romania: Paratethys origin of the contemporary
bristlemouths, 5. téma: Gobiidae z lokality Vážany
nad Litavou, 6. téma: Gephyroberyx darwini z lokality Litenčice. 7. téma: Echeneidae z lokality Litenčice, všech 7× Jrec nebo Jimp bude uplatněno roce
2018 (v závislosti na úspěšné submitaci textů).
Cíl průběžně plněn. 2× Jimp byl redakcí publikován již v roce 2017 (jedná se o čtvrté téma Gonostoma dracula sp. nov. (Teleostei, Gonostomatidae) from the Oligocene deposits of the Central
Paratethys (Romania): earliest occurrence of the
modern bristlemouths a páté téma Discovery of
the oldest Gobius (Teleostei, Gobiiformes) from
a marine ecosystem of Early Miocene age). V roce
2017 budou uplatněny výsledky 2× Jimp. Pět dalších výsledků Jrec nebo Jimp bude uplatněno
v roce 2018.
Cíl 2: Historie paleontologických a geologických
výzkumů na Moravě v souvislosti se založením Moravského zemského muzea. Studium archivních dokumentů spolku Werner Verein, které jsou uloženy
na geologicko-paleontologickém oddělení.
Výsledky:
Sběr dat pro další publikační využití.
Cíl průběžně plněn. Probíhá sběr dat a studium
archivních dokumentů.
Cíl 3: Přepis a překlad rukopisu přednášek rakouského geologa Eduarda Suesse. Jde o vzácný dokument, vypovídající o tehdejším pojetí vzniku hornin
a pohoří.
Výsledky:
Příprava edice.
Cíl průběžně plněn. Probíhá kompletování překladu.
Cíl 4: Dokumentace kabinetů kuriozit v evropském prostředí se zaměřením na přírodovědné
sbírky (Strahov, Forchtensteim, Gotha Schloss,
Halle).
Výsledky:
1× Jrec nebo Jimp – článek v odborném recenzovaném periodiku či impaktovaném periodiku, téma:
Basiliscus made from the skate in the European collection – historical review, bude uplatněno v roce
2018 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec nebo Jimp
bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 5: Dokumentace použití fosilii na císařských,
královských a šlechtických klenotech. Na koruně císaře Karla IV byly identifikovány tzv. bufonity – zuby
druhohorní ryby. Cílem projektu bude zdokumentovat případné další příklady v evropském prostředí.
Výsledky:
1× Jrec nebo Jimp – článek v odborném recenzovaném periodiku či impaktovaném periodiku, téma:
Ropuší kameny na koruně Karla IV., bude uplatněno v roce 2018 (v závislosti na úspěšné submitaci
textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec nebo Jimp
bude uplatněn v roce 2018.
16.
Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.
(AB – dějiny)
Cíl 1: Pokračování ve výzkumu moravského středověkého mincovnictví; analýzy velkých mincovních depotů
Výsledky:
1× Jrec - studie v odborném recenzovaném periodiku, téma: revize a analýza starších mincovních nálezů z období 13. století, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec (článek
v časopise Acta Musei Moraviae, sci. soc.) bude
uplatněn v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017,
s dodáním k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Pokračující studium měnových poměrů a oběživa v českých zemích v období raného novověku se
speciálním zaměřením na historické území Moravy
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: otázky kolem mincovního nálezu
z Hodova – rekonstrukce obsahu dochované části
pokladu z období Jagellonců na Moravě, bude
uplatněno v roce 2018.
1× D – článek ve sborníku, téma: Boskovický poklad – kompletní zpracování dochované části mincovního nálezu, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 1× D.
Cíl 3: Historie vědecké numismatiky
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Výsledky:
1× M – uspořádání mezinárodní vědecké konference, název: NUMISMATICA CENTROEUROPAEA II., ve spolupráci s D. Kašparovou, bude
uplatněno v roce 2017.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: 200 let numismatiky v Moravském
zemském muzeu, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. V roce 2017 budou uplatněny výsledky 1× M a 1× Jrec.
17.
Archeologie – Garant: Mgr. Zdeněk Hájek
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Zpracování lineárního osídlení ze starých
sbírek Moravského zemského muzea na katastru
obce Blučina.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, Osídlení lidem kultury s lineární keramikou
na katastru obce Blučina, spoluautoři A. Čerevková,
H. Koubková, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017.
Cíl 2: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace
materiálu kultury s vypíchanou keramikou z této
výšinné lokality.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, Osídlení lidem kultury s vypíchanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan, spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, H. Koubková, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise
Acta Musei Moraviae, sci. soc.) bude uplatněn
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a bude předán k 13. 1. 2018.
Cíl 3: Zpracování lineárního osídlení obce Bohuslavice u Kyjova ze starých sbírek Moravského zemského muzea.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, Osídlení lidem kultury s lineární keramikou
na katastru obce Bohuslavice u Kyjova, spoluautoři
A. Humpolová, A. Čerevková, M. Kuča, bude uplatněno v roce 2018.
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 4: Zpracování neolitického a časně eneolitického osídlení ze starých sbírek Moravského zemského muzea na katastru obce Nová Ves u Oslavan.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, název: Nová Ves u Oslavan – osídlení v neolitu a časném eneolitu (část 1),
katalog nálezů – (část 2), spoluautor A. Čerevková,
bude uplatněno v roce 2019.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2019.
Cíl 5: Zpracování lineárního osídlení obce Bohutice ze starých sbírek Moravského zemského muzea.
Výsledky:
1× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, Nálezy kultury s lineární keramikou ze starých
fondů Moravského zemského muzea z obce Bohutice,
spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, M. Kuča,
bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 6: Záchranný výzkum mohyl v Tetčicích.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, Záchranný výzkum mohyl v Tetčicích, spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, H. Koubková, J Dytrych, bude uplatněno v roce 2020.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2020.
18.
Mineralogie –
garant: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Výzkum horninových sekvencí s chemicky
kontrastními metamorfity v moldanubické zóně
a přilehlých jednotkách (zejména mramory, skarny,
metagreiseny…) a studium vybraných minerálních
asociací bohatých fluorem.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, Diopsidovy skarn ve Vranově nad Dyjí, bude
uplatněno v roce 2017.
1× Jsc – článek v odborném impaktovaném periodiku, dokončení publikace Lithology of metacarbo-

nate rocks along SE part of Moldanubian zone in the
Bohemian Massif, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 1× Jrec (článek v časopise Thayensia).
Výsledek 1× Jsc bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Problematika mineralogie, petrografie
a geologie jižní části Boskovické brázdy (rešerše
a vybrané nové poznatky)
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, Přehled výzkumů permokarbonských sedimentů boskovické brázdy mezi Moravským Krumlovem a Veverskou Bitýškou: II. petrografie a geologie,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017.
Cíl 3: Mineralogické lokality dotčené historickou
těžbou surovin (před rokem 1945). Probíhat bude
průběžný víceletý výzkum pro encyklopedické zpracování (studium nových lokalit, rešerše literatury,
doplnění existujících údajů, dokumentace a odběr
vzorků pro laboratorní studium) jednotlivých míst
se zachovanými terénními pozůstatky po historické
těžbě.
Výsledky:
1× Jrec nebo Jsc – článek v odborném recenzovaném periodiku „Drobná Ag-Pb-Zn rudní ložiska
v na západní Moravě“, bude uplatněno v roce 2017.
1× B – odborná kniha, průběžný sběr údajů (terénní
a archivní výzkum, mineralogie, analytické práce) pro
knižní publikaci, bude uplatněno v roce 2020.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec, článek
v odborném recenzovaném periodiku na téma:
Stříbronosná Pb-Zn mineralizace při východním
okraji moldanubického plutonu v okolí Telče, bude
uplatněn v roce 2017. Výsledek 1× B bude uplatněn
v roce 2020, probíhá terénní a archivní výzkum.
Ze starších, v předchozích letech neuplatněných
výsledků je uplatněn v roce 2017 další výsledek 1×
Jimp.
19.
Mineralogie – garant: Mgr. Vladimír Hrazdil
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Výzkum vybraných mineralogických lokalit
evropského významu.
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Výsledky:
1× Jrec nebo 1× Jsc – článek v odborném recenzovaném periodiku či odborném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS, téma: Problematika vybraných minerálních asociací Na-Ti, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec, článek v odborném
recenzovaném periodiku na téma: Stříbronosná
Pb-Zn mineralizace při východním okraji moldanubického plutonu v okolí Telče, bude uplatněn
v roce 2017.
Cíl 2: Mineralogické lokality dotčené historickou
těžbou surovin (před rokem 1945). Probíhat bude
průběžný víceletý výzkum pro encyklopedické zpracování (studium nových lokalit, rešerše literatury,
doplnění existujících údajů, dokumentace a odběr
vzorků pro laboratorní studium) jednotlivých míst
se zachovanými terénními pozůstatky po historické
těžbě.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Dolování pyritu v okolí Nové Bystřice
na Jindřichohradecku, bude uplatněno v roce 2017.
1× B – odborná kniha, průběžný sběr údajů (terénní a archivní výzkum, mineralogie, analytické
práce) pro knižní publikaci, bude uplatněno v roce
2020.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec, článek
v odborném recenzovaném periodiku na téma:
Molybdenit-pyritové zrudnění v křemenných žilách a greisenizovaném granitu v okolí Nové Bystřice u Jindřichova Hradce, bude uplatněn v roce
2017. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2020,
probíhá terénní a archivní výzkum.
20.
Archeologie – garantka: PhDr. Alena Humpolová
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)
Cíl 1: Zpracování štípané industrie z lokality Staré
Zámky u Jevišovic (eneolitické hradisko).
Výsledky:
1× Jneimp – článek v odborném recenzovaném
časopise obsaženém v databázi ERIH, spoluautor L.
Šebela, A. Přichystal, P. Škrdla, téma: Otázky neolitu
a eneolitu pro časopis Acta Archeologica Carpatica,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jneimp bude uplatněný
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
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k 13. 1. 2018, viz potvrzení z polské redakce přiložené ke Zprávě.
Cíl 2: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace
materiálu kultury s vypíchanou keramikou z této
výšinné lokality.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Osídlení lidem kultury s vypíchanou
keramikou v Nové Vsi u Oslavan, spoluautoři
Z. Hájek, A. Čerevková, H. Koubková, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise
Acta Musei Moraviae, sci. soc.) bude uplatněn
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a bude předán k 13. 1. 2018.
Cíl 3: Zpracování lineárního osídlení obce Bohuslavice u Kyjova ze starých sbírek Moravského zemského muzea.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Osídlení lidem kultury s lineární keramikou na katastru obce Bohuslavice u Kyjova, spoluautoři Z. Hájek, A. Čerevková, M. Kuča, bude
uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 4: Zpracování lineárního osídlení obce Bohutice ze starých sbírek Moravského zemského muzea.
Výsledky:
1× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, téma: Nálezy kultury s lineární keramikou ze
starých fondů Moravského zemského muzea z obce
Bohutice, spoluautoři Z. Hájek a A. Čerevková,
M. Kuč), bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 5: Záchranný výzkum mohyl v Tetčicích.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Záchranný výzkum mohyl v Tetčicích,
spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, H. Koubková, J Dytrych, bude uplatněno v roce 2020.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2020.
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21.
Hudební věda – garant: Mgr. Libuše Janáčková
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Zpracování poznatků z výzkumu historie Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea a Malého divadla hudby
v Brně, které byly získány především prostřednictvím
rozsáhlých rozhovorů s pamětníky a studiem pramenné základny Archivu Moravského zemského
muzea, Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea
Moravského zemského muzea a Ústavu hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Malé divadlo hudby
v Brně (pracovní název), bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018.
22.
Dějiny literatury – Garantka: PhDr. Eleanora Jeřábková, Ph.D.
(AB – dějiny)
Cíl 1: Publikování nových výzkumů a dokumentačních akcí Oddělení dějin literatury
Výsledky:
1× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, téma: Knihovna na zámku Moravec, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise
Acta Musei Moraviae) bude uplatněn v roce 2017,
v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Využití fondů Centra kulturně-politických
dějin 20. století MZM k připomenutí výročí Českoněmecké deklarace o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji z roku 1997.
Výsledky:
1× E – uspořádání výstavy, téma: Jiří Gruša, uspořádané k výročí Česko-německé deklarace, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výstava byla úspěšně realizována
v prostorách MZM v Dietrichsteinském paláci
v Brně od 19. 5. do 2. 6. 2017.
23.
Dějiny divadla – garantka: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)

Cíl: Výzkum dochovaných dokladů scénografie
brněnského divadla první poloviny dvacátého století jako specifického lokálního fenoménu, průzkum
jejích výtvarných a uměnovědných kvalit v souladu
s dobovým vývojem české scénografie, dokumentace a identifikace dosud neevidovaných fragmentů
uložených ve sbírkách Oddělení dějin divadla.
Výsledek:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise
Divadelní revue) bude uplatněn v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018.
24.
Etnologie – garant: PhDr. Alena Kalinová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Habánská a posthabánská fajáns a její místo
vývoji lidové keramiky.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Sbírka lidové keramiky v Moravském zemském muzeu. Novokřtěnecká
(habánská) fajáns 1590-1730, bude uplatněno v roce
2017.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném časopisu, téma: Novokřtěnci na Moravě a jejich kulturní odkaz. Národopisná revue 26, 2016, č. 4, bude
uplatněno v roce 2017.
1× C – kapitola v knize, téma: Motivy vinné révy
na lidových fajánsích. In: Kordiovský Emil (ed.):
Velké Bílovice. Velké Bílovice 2017, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledky 1× Jrec a 1× C budou
uplatněny v roce 2017. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a bude
předán k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Olomučanská keramika a její místo v lidové
kultuře.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku (s H. Jordánkovou), téma: K významným
osobnostem brněnského kulturního života.
MVDr. Josef Dostál (1894–1970). Brno v minulosti
a dnes 30, 2017, bude uplatněno v roce 2018.
1× C – kapitola v knize, téma: Olomučanská keramika, ve spolupráci s Muzeem Blanenska, bude
uplatněno v roce 2019.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018. Výsledek 1× C, téma: Příběh
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keramiky z Olomučan, byl redakcí publikován již
v roce 2017. Výsledek 1× C bude uplatněn již
v roce 2017.

Cíl průběžně plněn. V roce 2017 bude uplatněn
výsledek 1× Jimp, další dva výsledky 2× Jimp
budou uplatněny v toce 2018.

Cíl 3: Lidová podmalba na skle a její výrobní centra na českém území
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném časopisu, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.

27.
Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)

25.
Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Kašparová
(AB – dějiny)
Cíl 1: Zpracování nálezů mincí na Moravě – jejich
determinace a dokumentace
Výsledky:
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, nové zpracování starých mincovních nálezů a publikování nálezů nových z území Moravy,
2× Jrec bude uplatneěno v roce 2017, 1× C bude
uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× Jrec budou
uplatněny v roce 2017, s termínem do 31. 12. 2017
a budou předány k 13. 1. 2018. Výsledek 1× C
bude uplatněn v roce 2018.
26.
Entomologie – garant: Ing. Jiří Kolibáč, CSc.
(EG – Zoologie)
Cíl: Systematika, fylogeneze, biologie a biogeografie recentních i fosilních brouků Coleptera: Polyphaga, zejména skupiny Cucujiformia. V rámci
tohoto projektu bude pokračovat (a) studium biologie a morfologie podkorních brouků (zejména
larev Cucujiformia) ze zachovalých lesních území
ČR (CHKO Beskydy); (b) rekonstrukce fylogeneze
nadčeledi Cleroidea v rámci skupiny Cucujiformia;
(c) studium mesozoických, cenozoických i subrecentních fosílií Cucujiformia; (d) dokumentování
biodiversity (např. popisy nových taxonů, studium
morfologie a biologie) zmíněné skupiny ze všech
zoogeografických oblastí.
Výsledky:
3× Jimp – článek v odborném impaktovaném časopise, 1× Jimp bude uplatněno v roce 2017, 2×
Jimp bude uplatněno v roce 2018 (v závislosti na
úspěšné submitaci textu).
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Cíl 1: Zpracování, digitalizace a vyhodnocení archivního fondu (korespondence, fotografie) Karla
Absolona a dalších moravských badatelů z pohledu
dějin přírodních a společenských věd. Příprava
a tisk kolektivní monografie zhodnocující sbírky
Centra kulturní antropologie MZM.
Výsledky:
1× B – odborná kniha (společně s V. Soukupem,
B. Půtovou, Z. Nerudovou aj. Jirouškovou), téma:
Expedice Jana Jelínka (pracovní název), bude uplatněno v roce 2017.
1× C – kapitola v knize, téma: Archeology and Art:
The Relationship of Karel Absolon and Czechoslovak
Artists in the Period between the World Wars v knize
Between history and archaeology: papers in honor of
Jacek Lech v nakaldatelství Archeopress v Oxfordu,
bude uplatněno v roce 2017.
1× Jimp nebo Jneimp – článek v odborném impaktovaném časopise či článek v odborném recenzovaném časopise obsaženém v databázi ERIH (spoluautoři: E. Vaníčková, O. Bílek, Z. Tvrdý, P. Kostrhun,
M. Oliva a další), téma: rekonstrukce lebky ženy Dolní
Věstonice 3, bude uplatněno v roce 2018.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Archeologové a umělci, bude uplatněno v roce 2017.
1× D – článek ve sborníku, téma: Fenomén Pavilon Anthropos – 55 let muzea v měnící se společnosti.
Příspěvek k 90. výročí od narození Jana Jelínka, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× B, 1× C, 1× Jrec
a 1× D budou uplatněny v roce 2017, v termínu do
31. 12. 2017 a předány k 13. 1. 2018. Výsledek 1×
Jimp nebo Jneimp bude uplatněn v roce 2018.
28.
Dějiny literatury – garantka: Mgr. Hana Kraflová
(AB – dějiny)
Cíl 1: Pokračování ve zkoumání tvorby Rudolfa
Těsnohlídka, tentokrát v souvislosti s jeho prací pro
Lidové noviny (1908–1928).
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Výsledek:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: literatura a literáti v Lidových novinách se zřetelem k tvůrčí osobnosti Rudolfa Těsnohlídka, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise
Acta Musei Moraviae) bude uplatněn v roce 2017,
v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Publikování nových výzkumů Oddělení
dějin literatury Uměnovědného muzea Moravského
zemského muzea.
Výsledek:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku (spoluautorka E. Jeřábková), téma: obsah
historické knihovny zámku Moravec, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise
Acta Musei Moraviae) bude uplatněn v roce 2017,
v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018.
29.
Botanika – garantka: RNDr. Svatava Kubešová
(EF – botanika)
Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve veřejně přístupných
jeskyních.
Výsledky:
1× Jrec nebo Jimp – článek v impaktovaném časopise nebo v odborném recenzovaném periodiku
(v závislosti na úspěšné submitaci textu), shrnutí
celkové recentní bryoflóry a historických údajů,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017.
Cíl 2: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech
Evropy, se zaměřením na ČR.
Výsledky:
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, shrnutí bryofloristických poznatků z průzkumů příslušných území ČR (zejména Moravský
kras, exkurze bryologicko-lichenologické sekce
ČBS), bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× Jrec bude
uplatněn již v roce 2017, a to z důvodu rozhodnutí
redakce recenzovaného periodika. Další výsledek
1× Jrec bude uplatněn v roce 2018.

Ze starších, v předchozích letech neuplatněných
výsledků je uplatněn další výsledek 1× Jrec v časopise Acta Carpathica Occidentalis. Navíc
v rámci činnosti bez návaznosti na DKRVO bude
za rok 2017 uplatněn další výsledek 1× Jrec (článek v časopise Bryonora).
30.
Entomologie – garant: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
(EG – zoologie)
Cíl: Systematika a faunistika polokřídlého hmyzu
(Hemiptera). Bude zpracováván další materiál polokřídlých, zejména křísů a mer, ze sbírek Moravského
zemského muzea, jiných institucí a vlastních terénních sběrů.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném periodiku, popis nových taxonů křísů/mer, bude
uplatněno v roce 2018.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, věnovaný fauně křísů ČR, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp (článek
v časopise Annales Zoologici) bude uplatněn již
v roce 2017. Výsledek 1× Jimp (téma: Catalogue
of type specimens of ants (Hymenoptera: Formicidae) deposited in Czech museums) bude uplatněn
v roce 2017. Výsledek 1× J byl původně plánován
jako 1× Jrec, toto zjištění bylo učiněno teprve po
termínu možnosti podání Žádosti o opravu.
31.
Historie – garant: Mgr. Demeter Malaťák
(AB – dějiny)
Cíl 1: Využití fondů Centra kulturně-politických
dějin 20. století MZM k připomenutí výročí Českoněmecké deklarace o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji z roku 1997.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku: téma: Z fondu Jiřího Gruši, bude dílčím příspěvkem k bádání o životě a díle této mezinárodně
uznávané osobnosti; bude uplatněno v roce 2018.
1× E – organizace výstavy, téma: Jiří Gruša, představí jednu z nejvýznamnějších osobností československého politického exilu 20. století a jeho podíl
na přípravě česko-německé deklarace, bude uplatněno v roce 2017.
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Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2018. Výsledek 1× E bude uplatněn v roce
2017. Výstava byla úspěšně realizována v prostorách MZM v Dietrichsteinském paláci v Brně od
19. 5. do 2. 6. 2017.
32.
Dějiny hudby – garant: PhDr. František Malý
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl 1: Skladatel Josef Schreier (terénní výzkum,
kritické edice).
Výsledek:
1× B – odborná kniha, téma: Schreierova Moravská mše vánoční a její varianty. Kritická edice, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Výzkum regionálních hudebních památek
Znojemska (hudební nástroje, rukopisné skladby).
Výsledek:
1× B – odborná kniha, téma: František Vocelka:
Pastorely. Kritická edice, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
k 13. 1. 2018.
Cíl 3: Instrumentální hudba na Moravě a v Čechách (hudební nástroje a vzácné rukopisy).
Výsledek:
1× B – odborná kniha, téma: Anonymus L.: Variationi in B pro 4 basetové rohy. Kritická edice, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
k 13. 1. 2018.
33.
Archeologie – garant: PhDr. Zdeňka Měchurová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Studium hmotné kultury středověku na
Moravě a ve Slezsku – odborné zpracovávání arch.
nálezů v interdisciplinární spolupráci (historie
umění, etnografie, přírodovědné metody): keramika, kachle, kovové předměty. Zpracovávání
dosud nevyhodnoceného archeologického materiálu (kachle) z tvrze v Kralicích nad Oslavou (terénní
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výzkum Dr. V. Fialové). Zpracování archeologických
nálezů z barevných kovů z výzkumu Brno-Pekařská
ul. (spolupráce s AÚ AV ČR)
Výsledky:
1× C – kapitola v knize, téma: Loštické zboží
z hradu Špilberka, bude uplatněno v roce 2018.
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Zaniklá ves Brahovice z pohledu sbírek archeologie středověku v MZM, bude uplatněno
v roce 2017; 2. téma: Kamnové kachle z archeologického výzkumu Vlasty Fialové v Kralicích, bude uplatněno v roce 2018.
1× Jsc – článek v recenzovaném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS, téma: Drobná středověká plastika z brněnského městského jádra, bude
uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce 2018. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise Acta Musei Moraviae na téma: Zaniklá raněstředověká ves Brahovice v archeologických
nálezech) bude uplatněn v roce 2017, v termínu
do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018. Druhý výsledek Jrec bude uplatněn v roce 2018. Výsledek
1× Jsc bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Sledování archeologických lokalit po ukončení
archeologických výzkumů (Pfaffenschlag, Mstěnice,
Bystřec, Konůvky, případně další středověké lokality),
jejich terén i materiál, zhodnocení prezentačních aktivit obcí či původních organizátorů výzkumu.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Prezentační renovace Městského muzea
ve Slavonicích v návaznosti na naučnou stezku ZSV
Pfaffenschlag, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
34.
Historie – garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
Z prostředků NNV bude finančně saturován výzkum DNA kosterních pozůstatků
(AB – dějiny)
Cíl 1: Výzkum historie rytířského řádu sv. Jana Jeruzalemského v zemích koruny české.
Výsledky:
2× B – odborná kniha: témata knih: 1. téma: Historie
řádu sv. Jana Jeruzalemského v Brně 1243–1784 (1801),
historie působení řádu johanitů v královském městě
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Brně (bude uplatněno v roce 2018), 2. téma: Prameny
k hospodářským dějinám brněnského domu řádu sv. Jana
Jeruzalemského v 16. a 17. století, kritická edice stěžejních pramenů k hospodářským dějinám řádu johanitů
v královském městě Brně, bude uplatněno v roce 2019,
1× C – kapitola v odborné knize, zahraniční publikace, téma: The Knights Hospitallers and their Role
in Town Life: the Order’s Hospitals and Schooling as
a Phenomenon of Medieval Towns in the Lands of the
Czech Crown, tištěno v knize Ordensgeschichte des
Mittelalters, kapitola věnovaná fenoménu působení
řádu johanitů ve středověkých městech v zemích
Koruny české, bude uplatněno v roce 2018 (text již
byl předán k tisku v roce 2012, je u vydavatele).
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× B a 1× C
budou uplatněny v roce 2018. Druhý výsledek 1×
B bude uplatněn v roce 2019.
Cíl 2: Výzkum proměn osídlení a správy pohraničního území mezi moravským markrabstvím
a uherským královstvím na východní Moravě v 10.–
16. století. Pokračující výzkum DNA kosterních pozůstatků z velkomoravského a mladohradištního
pohřebiště v Uherském hradišti – Sadech: výzkum
mitochondrální DNA (mtDNA), vč. analýzy kompletního genomu mtDNA u recentních vzorků odebraných dobrovolníkům a porovnání haplotypů
s daty z kosterního materiálu při využití databáze
EMPOP pro zjištění původu mladohradištních obyvatel a Velkomoravanů z lokality Sady (spolupráce
s laboratoří forenzní genetiky k. s. – pracoviště Ostrava, disponující specializovaným vybavením – přístrojem Ion Torrent firmy Thermofisher Scientific,
určeného pro forenzní účely, tedy tzv. HID strojem).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Uherské Hradiště –
Sady: 500 let nejranějšího křesťanství ve střední Evropě, spoluautor L. Galuška ad., publikace věnovaná
význačnému velkomoravskému a ranně středověkému pohřebišti v okolí baziliky na Sadech, sídle
moravského arcibiskupa sv. Metoděje, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 3: Dějiny Moravy ve středověku.
Výsledky:
1× C – kapitola v odborné knize, téma: Ves Hradčovice ve středověku, bude uplatněno v roce 2017,

1× Jrec – články v odborném recenzovaném periodiku, téma: Vladykové z Buchlovic, bude uplatněno
v roce 2018 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
František Skopalík. Život a dílo v dokumentech III.
Výběr z korespondence,
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce 2017. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2018.
35.
Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Výzkum středního paleolitu na Moravě,
zpracování středopaleolitických souborů z České republiky, případně přilehlých regionů.
Výsledky:
1× C – kapitola v knize, téma: Retouchers from
mammoth tusks in Middle Palaeolithic. Case study
from Kůlna Cave layer 7a1 (Czech Republic (spoluautor M. Lázničková-Galetová), uplatnění v roce 2017.
2× Jimp či Jsc článek v impaktovaném časopise či
článek v odborném periodiku zařazeném v databázi
SCOPUS, 1. téma: Technology of Moravian Early
Szeletian leaf point shaping: A case study of refittings
from Moravský Krumlov IV open-air site (Czech Republic), 2. téma: GIS Analysis of the Spatial Distribution of Middle Palaeolithic Artefacts in Kůlna
Cave (Czech Republic), bude uplatněno v roce
2017.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku (společně s kolektivem autorů), rekonstrukce osídlení jeskyně Výpustek v Moravském
krasu, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018. Výsledek 1× Jimp (1. téma –
Technology of Moravian Early Szeletian leaf point
shaping: A case study of refittings from Moravský
Krumlov IV open-air site) bude uplatněn v roce
2017. Druhý výsledek 1× Jimp (2. téma – GIS Analysis of the Spatial Distribution of Middle Palaeolithic Artefacts in Kůlna Cave) bude uplatněn
v roce 2017 v ostatních vědecko-výzkumných aktivitách. U zahraniční publikace Jimp došlo ke
skutečnosti, že zahraniční redakce do textu nezařadila odkaz na IP DKRVO.
Cíl 2: Sídelní a sídlištní strategie paleolitu na Moravě: výzkum nových lokalit

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2017

139

Výsledek:
1× Jimp – článek odborném v impaktovaném časopise, téma: Paleolithic Settlement Strategy in Northern Moravia and Czech Silesia, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2018, z důvodu recenzního řízení.
Vlastní text již byl odeslán redakci. Toto zjištění
bylo učiněno teprve po termínu možnosti podání
Žádosti o opravu.
36.
Entomologie – garant: Mgr. Jana Nerudová, Ph.D.
(EG – Zoologie)
Cíl: Studium morfologie a ekologie vývojových
stádií dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Postupné
zpracování materiálu zahrnující larvy a pupária čeledi bráněnkovití (Stratiomyidae) z Asie, získaného
na základě spolupráce se zahraničními kolegy,
především Damirem Kovacem z Německa.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném periodiku, popis nových larev a pupárií zástupců čeledi Stratiomyidae, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2018.
37.
Archeologie – garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová,
Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Komplexní zpracování epigravettienské lokality Brno-Štýřice. Prováděna bude kvantitativní
rekonstrukce osídlení, trasologická (mikroskopická)
analýza vybraného kamenného materiálu.
Výsledky:
2× Jimp či Jneimp – článek v impaktovaném časopise či článek v odborném periodiku zařazeném v databázi ERIH (v závislosti na úspěšné submitaci textu),
1. téma: trasologické výsledky studia kamenných artefaktů z lokality Brno-Štýřice III; 2. téma: Kamenná surovina na lokalitě Brno-Štýřice III., bude uplatněno
v roce 2018 (v závislosti na úspěšnosti submitace textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× Jimp či Jneimp
budou uplatněny v roce 2018.
Cíl 2: Přírodovědné analýzy (teplotní, fyzikální,
mechanické) suroviny kamenné štípané industrie.
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Spolupráce s PřF Univerzity Palackého na teplotních analýzách kamenné suroviny bude pokračovat
i v následujícím období.
Výsledky:
2× Jimp či Jsc – článek v impaktovaném časopise
či článek v odborném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS (v závislosti na úspěšné submitaci
textu), 1. téma: teplotní analýza kamenné suroviny,
bude uplatněno v roce 2017; 2. téma: teplotní analýza dalšího typu kamenné suroviny, bude uplatněno v roce 2019.
Cíl průběžně plněn. 1× Jimp bude uplatněn
v roce 2017. Další výsledek 1× Jimp či Jsc bude
uplatněn v roce 2019.
Cíl 3: Postupné zpracovávání existujících etnologických a antropologických fondů Centra kulturní antropologie (sbírky J. Jelínka) a spolupráce s obdobně
zaměřenými institucemi na rozvoji etnologie CKA.
Výsledky:
1× B – odborná kniha (společně s V. Soukupem,
B. Půtovou, Z. Nerudovou aj. Jirouškovou), téma:
Expedice Jana Jelínka (pracovní název), bude uplatněno v roce 2017.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: vizuální anthropologie, anthropologie umění, bude uplatněno v roce 2018.
1× Jimp nebo Jneimp – článek v impaktovaném
časopise či článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS (v závislosti na úspěšné submitaci textu; spoluautoři: E. Vaníčková, O. Bílek,
Z. Tvrdý, P. Kostrhun, a další), téma: rekonstrukce
lebky ženy Dolní Věstonice 3, bude uplatněno v roce
2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B (kniha na
téma: Domorodá Afrika: Antropologická imaginace) bude uplatněn v roce 2017. Výsledek 1× Jrec
(článek na téma Rekonstrukce v antropologii a její
odraz v Anthropologii) bude uplatněn v roce 2017,
na základě rozhodnutí redakce byl publikován
dříve. Výsledek 1× Jimp nebo Jneimp bude uplatněn v roce 2018.
Navíc v rámci činnosti bez návaznosti na
DKRVO budou za rok 2017 uplatněn další výsledek 1× Jimp.
38.
Botanika – garant: RNDr. Ivan Novotný
(EF – Botanika)
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Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech
ČR.
Výsledek:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, výsledky floristických průzkumů se zaměřením zejména na Moravský kras a Brněnsko, bude
uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Sledování výskytu vzácných evropských
mechorostů.
Výsledek:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Lectotypification of bryophytes described by Jan Šmarda and Rudolf Vaněk in herbarium
of the Moravian museum (spoluautor K. Sutorý),
bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
39.
Archeologie – garant: doc. PhDr. Martin Oliva,
Ph.D., DSc.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Hmotná a duchovní kultura pravěkých
lovců a sběračů v českých zemích.
1× Jneimp – článek v odborném periodiku zařazeném v databázi ERIH, téma: Epigravettienské sídliště s depoty ve Stadicích (SZ Čechy), spoluautor
S. Vencl, zpracování unikátního sídliště s rituálními
depoty pazourků, mamutích kostí a okru v SZ Čechách pro Památky archeologické, bude uplatněno
v roce 2018 (v závislosti na úspěšnosti submitace
textu).
1× B – odborná kniha, téma The Paleothilic and
Mesolitic in the Czech lands, bude uplatněno v roce
2017.
1× C – kapitola v odborné knize, téma: Okolí Modřic ve starší době kamenné, bude uplatněno v roce
2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B a 1× C
budou uplatněny v roce 2017, v termínu do 31. 12.
2017 a předány k 13. 1. 2018.
Cíl 2: Pravěká těžba a osídlení exploatačních oblastí.
1× Jsc – článek v impaktovaném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS, téma: Těžba rohovce

z doby kultury nálevkovitých pohárů v Krumlovském
lese, bude uplatněno v roce 2017.
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Krumlovský les 2010–2012: Lengyelská těžba rohovce ve východní části I. Revíru,
bude uplatněno v roce 2017; 2. téma: Mladoneolitická těžba ve východní části revíru I v Krumlovském
lese (okr. Znojmo), bude uplatněno v roce 2017.
2× D – článek ve sborníku, 1. téma: Chert mining
in the “Krumlovský les”, Southern Moravia. In: J.
Lech – A. Saville (eds.): Prehistoric Flint Mines in
Europe. Anglický editor a jazykový korektor zemřel,
nově vyjde v edici BAR Oxford, bude uplatněno
v roce 2018; 2. téma: Women’s Work? Findings from
the Neolithic chert mines in the “Krumlovský les”,
South Moravia, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jsc bude uplatněn v roce 2017. Výsledek 1× Jrec (článek na téma
Krumlovský les 2010–2012: Lengyelská těžba rohovce ve východní části I. Revíru) bude uplatněn
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
k 13. 1. 2018. Další výsledek 1× Jrec (článek v časopise Actus Musei Moraviei) bude uplatněn
v roce 2017. 1× D bude uplatněn v roce 2017,
v termínu do 31. 12. 2017 a předány k 13. 1. 2018.
Druhý 1× D bude dle plánu uplatněn v roce 2018.
40.
Etnografie – garantka: PhDr. Jarmila Pechová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Výzkum tradičních zaměstnání na Moravě
od poloviny 18. století do současnosti.
Výsledky:
2× C – kapitola v knize, 1. téma: Zaměstnání a obživa, kapitola v knize Dějiny Brna, sv. Příměstské
obce, věnovaná zemědělství, řemeslům, domáckým
výrobám, obchodu a dalším způsobům obživy v bývalých samostatných obcích, dnes brněnských městských částech; 2. téma: Drobný průmysl a podnikání
v Brně-Tuřanech v období první republiky, kapitola
v knize Hospodářské dějiny Moravy a Slezska II.
bude věnováno šicí dílně „Bora“ B. Pazdery a podnikatelům v oboru elektro – rodině Jurákových,
bude uplatněno v roce 2017.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném časopise, téma: Řemesla a živnosti v Brněnských Ivanovicích a okolí před rokem 1948. Popis tradičních
nezemědělských způsobů obživy, bude uplatněno
v roce 2017.
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Cíl splněn. Výsledek 1× C (kapitola v knize Dějiny Brna) bude uplatněn v roce 2017, došlo však
ke skutečnosti, že vydavatelem nebyl do textu zahrnutý odkaz na IP DKRVO, výsledek bude tedy
zahrnutý v rámci další vědecké činnosti. Druhý
výsledek 1 x C bude uplatněn v roce 2017. Výsledek 1 x Jrec bude uplatněn v roce 2017. Mimo
plán vznikl výsledek 1 x C na téma: Identita a životnost tradice v brněnské městské části v knize
Kultúrne dedičstvo a identita, který bude uplatněn
v roce 2017.
Cíl 2: Výzkum lidové stravy na Moravě, zvláště
v okolí Brna, ve dnech všedních i svátečních.
Výsledek:
1× C – kapitola v knize, téma: Strava, kapitola
v knize Dějiny Brna, sv. Příměstské obce, věnovaná
stravě v bývalých příměstských obcích Brna, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce
2017, došlo však ke skutečnosti, že vydavatelem
nebyl do textu zahrnutý odkaz na IP DKRVO, výsledek bude tedy zahrnutý v rámci další vědecké
činnosti.
Cíl 3: Dlouhodobé dokumentování tradic a současných aktivit vyškovských Němců.
Výsledek:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném časopise, téma: Dům, bydlení a domácnost v bývalém
německém ostrůvku na Vyškovsku, bude uplatněno
v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
41.
Etnografie – garantka: Mgr. Jana Poláková, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Svátky spojené s obdarováním u národnostních, etnických a náboženských menšin v ČR.
Výsledky:
1× D – článek ve sborníku, téma: Děti a mládež
národnostních menšin, bude uplatněno v roce
2017.
1× B – odborná kniha, upravené přepisy vyprávění respondentů s úvodní studií představující způsob trávení Vánoc a obdobných zvyků u jednotlivých národnostních menšin ČR, bude uplatněno
v roce 2018.
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× D bude uplatněn v roce 2017. Výsledek 1× B bude uplatněn
v roce 2018.
Cíl 2: Kalendáře lidového čtení jako zdroj poznání
každodenního života v českých zemích v 1. polovině
20. století.
Výsledky:
1× C – kapitola v knize, téma: Erotika v lidové
kultuře, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1.
2018.
42.
Hudební věda – garant: Mgr. Ondřej Pivoda
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Dějiny české hudby 1. poloviny 20. století se
zvláštním zaměřením na dílo skladatele Pavla Haase
a skladatele působící na Moravě.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, zaměření na dějiny české hudby 20. století,
bude uplatněno v roce 2017
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, zaměření na dějiny české hudby 20. století,
bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn v roce 2017. Další výsledek 1× Jrec bude uplatněn v roce 2018, viz přiložené vyjádření redakce.
43.
Entomologie – garant: Mgr. Jiří Procházka
(EG – zoologie)
Cíl 1: Ekologie saproxylických brouků (Coleoptera). Zpracování materiálu z nárazových pastí ze
sběrů České zemědělské univerzity a z vlastních terénních sběrů.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném periodiku, ekologie saproxylických brouků, bude
uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2018. Mimo plán vznikl článek
1× Jrec na téma: New data on the distribution of
Peltis grossa and P. gigantea (Coleoptera: Trogossitidae) v časopise Acta Musei Moravia, který
bude uplatněn v roce 2017.
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Cíl 2: Ekologie epigeických bezobratlých. Zpracování materiálu ze sběrů Mendelovy univerzity
v Brně a z vlastních terénních sběrů, získaný pomocí
odchytu do padacích pastí.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném periodiku, ekologie epigeických bezobratlých, bude
uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2018.
44.
Dějiny literatury – garant: ing. arch. Tomáš Prokůpek
(AB – dějiny)
Cíl: Vyhodnocení archivního fondu Ondřeje Sekory.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Ondřej Sekora jako výtvarný mentor,
mapující tvůrcovy aktivní kontakty se začínajícími
dětskými kreslíř, bude uplatněno v roce 2017.
1× E – uspořádání výstavy, téma: Ferda Mravenec
a jeho tvůrce Ondřej Sekora, u příležitosti 50. výročí
Sekorova úmrtí představí autorovu tvorbu s důrazem na jeho nejslavnějšího kresleného hrdinu, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
do 13. 1. 2018. Výsledek 1× E bude uplatněn v roce
2017. Výstava byla úspěšně realizována od 13. 1.
do 10. 2. 2017 v Českém centru v Paříži a od 18. 5.
do 21. 5. 2017 na Varšavských knižních trzích
v Polsku.
45.
Historie – garant: Mgr. Hana Prymusová
(AB – dějiny)
Cíl 1: Historie spolkového života v městě Moravský Krumlov.
Výsledky:
1× O – ostatní výsledky, téma: „Ne náhoda, jen
práce a spořivost vede k zámožnosti!“ aneb Osudy
Občanské záložny v Moravském Krumlově do roku
1952, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Z rozhodnutí redakce se
výsledek 1× O přesouvá na rok 2018, viz přiložené
vyjádření redakce. Toto zjištění bylo učiněno te-

prve po termínu možnosti podání Žádosti
o opravu.
Cíl 2: Ženské hnutí na Moravě na přelomu 19.
a 20. století.
Výsledky:
1× O – ostatní výsledky, téma: Sdružení pokrokových žen Vlasta. Příspěvek k politizaci žen na Vyškovsku před rokem 1918, bude uplatněno v roce 2017.
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Ženy a sociální demokracie na Ostravsku a Karvinsku před rokem 1907 (pracovní
název), bude uplatněno v roce 2017; 2. téma: Ženské
odbory spolků Národní jednota pro jihozápadní Moravu a Bund der Deutschen Südmährens na přelomu
19. a 20. století“ (pracovní název), bude uplatněno
v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× O a 1× Jrec
(článek v časopise Těšínsko) bude uplatněn v roce
2017. Druhý výsledek 1× J bude uplatněn v roce
2018.
46.
Osteologie – garantka: Mgr. Martina Roblíčková,
Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Paleontologický výzkum v jeskyni Barové
(Sobolově) v Moravském krase a postupné zpracovávání zvířecího osteologického materiálu, který
bude při výzkumu vyzvedáván. Jedná se o paleontologický materiál z období svrchního pleistocénu,
nalezené kosti pocházejí nejvíce z medvěda jeskynního druhu Ursus ingressus. V roce 2017 se práce zaměří na zpracování zvířecích kostí z dosud nezpracovaných sond (v Medvědí chodbě, Liščí chodbě,
atd.). Jsou plánovány také izotopové analýzy na C,
N a Sr. Analýzy uhlíku a dusíku vypovídají o potravě, z čehož lze usuzovat na tehdejší klima, na základě analýzy izotopů stroncia lze zjistit, zda zvířata
v průběhu života migrovala, případně i kam.
Výsledek:
1× Jneimp nebo Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném v databázi ERIH nebo SCOPUS,
shrnující dosavadní výsledky výzkumu a informující o výsledcích probíhajících analýz, bude uplatněno se spoluautory v roce 2018 (v závislosti na
úspěšné submitaci textu).
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, jehož obsahem bude shrnutí nových dat
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z postupně zpracovávaného zvířecího osteologického materiálu, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jsc (článek v časopise
Fossil Imprint) byl redakcí zařazen do předchozího čísla, bude tedy uplatněn již v roce 2017,
v termínu do 31. 12. 2017 a předán do 13. 1. 2018.
Výsledek 1× Jrec bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Zpracování zvířecího osteologického materiálu z moravských eneolitických lokalit Držovice
a Kostelec na Hané (kultura nálevkovitých pohárů).
Jedná se o pozůstatky převážně domestikovaných
zvířat ze sídlištních objektů.
Výsledek:
1× C – kapitola v knize, bude uplatněno v roce
2018.
Cíl splněn. Výsledek 1× C (kapitola v knize Pravěk) bude vydavatelem publikován již v roce 2017,
bude tedy uplatněn v roce 2017, v termínu do
31. 12. 2017 a předán do 13. 1. 2018.
Cíl 3: Revizní paleontologický výzkum v jeskyni
Jáchymka (Moravský kras) se spolupracovníky. Jeskyně Jáchymka bude zajímavá výskytem kosterních
pozůstatků dhoula (Cuon europaeus).
Výsledek:
1× D – článek ve sborníku, bude uplatněno v roce
2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× D bude uplatněn v roce
2017.
Cíl 4: Paleontologický výzkum a průběžné zpracovávání zvířecího osteologického materiálu z jeskyně Za hájovnou (Javoříčský kras). Bue se jednat
o výzkum PřF MU (garantem bude prof. R. Musil),
na kterém osteologický úsek Ústavu Anthropos spolupracuje. Nejhojnějším zástupcem fauny bude zde
medvěd Ursus deningeri, následovaný lvem Panthera fossilis.
Výsledek:
Sběr dat k pozdějšímu využití.
Cíl průběžně plněn. Probíhá sběr dat.
Cíl 5: Výšinné sídliště doby bronzové Cezavy
u Blučiny. V roce 2017 bude dokončena osteologická analýza zvířecího kostního materiálu z této lokality a bude pokračováno v přípravě rukopisu.
Výsledek:
Bude publikováno v následujících letech jako kapitola monografie PhDr. Milana Salaše, DSc.
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Cíl průběžně plněn. Probíhá analýza materiálu.
Cíl 6: Jeskyně Feryho tajná. Pokračování v odborném zpracovávání zvířecího osteologického materiálu z této jeskyně, speleologicko-paleontologický
výzkum zde proběhl před několika lety. Jeskyně obsahuje různorodou fosilní faunu patrně z několika
časových období.
Výsledek:
Sběr dat pro publikaci v následujících letech.
Cíl průběžně plněn. Probíhá sběr dat.
47.
Archeologie – garant: PhDr. Milan Salaš, DSc.
(AC – archeologie)
Cíl 1: Dokumentace nových bronzových depotů
doby bronzové a analytické vyhodnocení depotu Vizovice a depotů Ivančice 4–6 včetně analýz chemického složení vybraných artefaktů.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Kovová multidepozita mladší doby bronzové na výšinné lokalitě Réna
u Ivančic (pracovní název), bude uplatněno v roce
2019.
1× D – článek ve sborníku, téma: Metalldeponierung von Vizovice, bude uplatněno v roce 2018
(v závislosti na zahraničním editorovi).
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Bronzový pancíř z Ivančic-Rény
a použití olova v době bronzové (spoluautor M. Hložek), bude uplatněno v roce 2018; 2. téma: Bronzový
depot z Ostrého vrchu jako příklad párové šperkové
garnitury KLPP, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2019. Výsledek 1× D (článek ve sborníku Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie) bude uplatněn již v roce
2017. Výsledek 1× Jrec (článek v časopise Fossil
Imprint) byl z rozhodnutí redakce publikován již
letos, bude tedy uplatněn v roce 2017, v termínu
do 31. 12. 2017 a předán do 13. 1. 2018. Druhý výsldek 1× Jrec bude uplatněn v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán do 13. 1. 2018.
Cíl 2: Zpracování a vyhodnocování výsledků výzkumu na lokalitě Cezavy u Blučiny (databáze mobiliáře a příprava rukopisu monografie; isotopové
analýzy kovových slitků; paleoenvironmentální analýzy).
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1× B – odborná kniha, téma: Výšinné sakrální centrum z mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny
(pracovní název), bude uplatněno v roce 2020.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2020.
48.
Historie přírodních věd – garant: PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
(AB – dějiny)
Cíl: Dokumentace historicko-vědního kontextu
Mendelova objevu, zejména ve vztahu k vývoji přírodních věd na Moravě a vzniku moderní genetiky.
Analýza interpretací Mendelova objevu, zejména ve
vztahu k evoluční teorii.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Mendel in the Black
Box (anglicky), bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1.
2018.
49.
Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc.
(EF – botanika)
Cíl 1: Vyhledávání typových materiálů sběratelů
zastoupených v herbáři botanického oddělení moravského zemského muzea (J. Freyn, E. Formánek,
E. Nyárády, J. Podpěra atd.).
Výsledky:
4× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Types of Astragalus species in University of Wrocław herbarium collections (WRSL),
bude uplatněno v roce 2017; 2. téma: Type material
of the genus Alyssum in herbarium collections in
Brno, bude uplatněno v roce 2017; 3. téma: Types of
Verbascum species in Natural history museum in Budapest, bude uplatněno v roce 2018; 4. téma: Type
specimens of Freyn´s names of Ranunculaceae from
America and Madagascar, bude uplatněno v roce
2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 4× Jrec, 1. téma:
Types of Astragalus species in University of Wrocław
herbarium collections (WRSL), bude uplatněno
v roce 2018. Článek byl odevzdán do tisku, je ale
dlouhodobě v oponentním řízení. 2. téma: Type
material of the genus Alyssum in herbarium collections in Brno, bude uplatněn v roce 2018. Článek

bude publikován v čísle časopisu Acta Musei Moraviae, který bohužel vyjde až po novém roce.
3. téma: Types of Verbascum species in Natural history museum in Budapest, bude uplatněno již
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán do
13. 1. 2018. Článek byl přijat do tisku, nachází se
v recenzním řízení. 4. téma: Type specimens of
Freyn’s names of Ranunculaceae from America and
Madagascar, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl 2: Studium rodu Cynoglossum a příbuzných
rodů čeledi Boraginaceae.
Výsledky:
2× Jimp – článek v odborném impaktovaném periodiku, 1. téma: Cynoglossum yunnanicum (Boraginaceae Juss.), new endemic species from China,
bude uplatněno v roce 2019; 2. téma: Solenanthus
strictissimus (Boraginaceae) – overlooked mountain
species from Central Asia, bude uplatněno v roce
2017 (v závislosti na úspěšnosti submitace textu).
1× Jneimp – článek v odborném recenzovaném
periodiku zařazeném v databázi ERIH, hodnocení
taxonu Microparacaryum longipedicellatum, bude
uplatněno v roce 2017 (v závislosti na úspěšnosti
submitace textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2019. Druhý výsledek 1× Jimp
(téma: Solenanthus strictissimus) bude uplatněn
v roce 2017. Výsledek 1× Jneimp bude uplatněn
v roce 2018. Článek je odevzdán do tisku, momentálně ve stadiu oponentur.
Cíl 3: Athos – floristický výzkum a hledání stop
na Athosu zemřelého moravského botanika E. Formánka. Sběr materiálu, determinace a jeho vyhodnocování.
Výsledky:
1× Jneimp – článek v odborném recenzovaném periodiku zařazeném v databázi ERIH, zpracování sběrů
z expedic na horu Athos, bude uplatněno v roce 2018
(v závislosti na úspěšnosti submitace textu).
Cíl splněn. Výsledek 1× Jneimp (článek v časopise Phytologia Balcanica) bude na základě rozhodnutí redakce uplatněn již v roce 2017.
Cíl 4: Floristický průzkum vybraných lokalit se
zaměřením na fytogeograficky významné taxony.
Výsledky:
1× Jimp či Jsc – článek impaktovaném časopise či
článek v odborném periodiku zařazeném v databázi
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SCOPUS, téma: Notes to some Verbascum taxa from
Balkans, bude uplatněno v roce 2018 (v závislosti na
úspěšnosti submitace textu).
Cíl splněn. Výsledek 1× Jimp (článek v časopise
Annales Botanici Fennici) bude z rozhodnutí redakce uplatněn již v roce 2017.
50.
Zoologie – garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc.
(EG – zoologie)
Cíl 1: Výzkum populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém a monitoring tohoto
druhu na vhodných lokalitách jižní Moravy.
Výsledek:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném časopise, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Výzkum ornitofauny chráněného území
Betlém a střední nádrže VDNM.
Výsledek:
1× A – audiovizuální tvorba, videodokument
o chování ptáků, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× A bude uplatněn v roce
2017.
Cíl 3: Monitoring sladkovodních druhů ryb v povodí řeky Rio Curaray (Amazonie, Ekvádor). Pořizování databáze DNA u vybraných druhů (spolupráce na mezinárodním projektu, koordinátor
Dr. J. Mendel, AV ČR).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, publikování výsledků
dlouholetých ichtyologických výzkumů v oblasti
Amazonie, bude uplatněno v roce 2019.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2019.
51.
Botanika – garant: Mgr. Hana Ševčíková
(EF – botanika)
Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
mimoevropských druhů rodu Pluteus, mikroskopické
zpracovávání poslaných sběrů a příprava publikací.
Výsledky:
1× článek v Jimp či Jneimp, případně Jrec – článek v impaktovaném časopise, odborném recenzo-
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vaném časopise zařazeném v databázi ERIH či v odborném recenzovaném časopise, bude uplatněno
roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp (článek
bude uplatněn z rozhodnutí redakce již v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1.
2018.
Cíl 2: Práce na taxonomicko-fylogenetickém projektu druhů rodu Pluteus. Terénní sběr materiálu,
zpracování sběrů z roku 2016, revize herbářových
položek a příprava publikací.
Výsledky:
1× Jimp či Jneimp či Jrec – článek v impaktovaném časopise, odborném recenzovaném časopise
zařazením v databázi ERIH či v odborném recenzovaném časopise, bude uplatněno v roce 2017.
1× Jimp či Jneimp či Jrec – článek v impaktovaném časopise, odborném recenzovaném časopise
zařazením v databázi ERIH či v odborném recenzovaném časopise, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017. Další výsledek 1× Jimp či
Jneimp, případně Jrec bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 3: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
muchomůrek (rod Amanitopsis, Amanita) Mikroskopické zpracovávání a příprava publikací.
Výsledky:
1× článek v Jimp či Jneimp, případně Jrec – článek v impaktovaném časopise, odborném recenzovaném časopise zařazeném v databázi ERIH či v odborném recenzovaném časopise (v závislosti na
výsledcích molekulární analýzy a úspěšné submitaci
textu), bude uplatněno roce 2017.
Cíl slněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn v roce
2017.
Cíl 4: Projekt vzácné houby. Terénní sběr materiálu, zpracování sběrů z minulých let a příprava publikace.
Výsledky:
2× článek v Jimp či Jneimp, případně Jrec – článek v impaktovaném časopise, odborném recenzovaném časopise zařazeném v databázi ERIH či v odborném recenzovaném časopise (v závislosti na
výsledcích molekulární analýzy a úspěšné submitaci
textu), bude uplatněno v roce 2018.
2× Jrec – článek odborném recenzovaném časopise, bude uplatněno v roce 2017.
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 2× Jrec bude
uplatněn v roce 2017. Výsledek 1× Jrec bude na
základě rozhodnutí redakce uplatněn již v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1.
2018. Druhý výsledek 1× Jimp či Jneimp, případně Jrec bude uplatněn v roce 2018. Další výsledek 2 x Jrec bude uplatněn v roce 2017.
52. Hudební věda
Celá oblast zrušena
53.
Etnologie – garant: Mgr. Markéta Tobolová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Geneze lidového a městského oděvu na
podkladě sbírky textilu Etnografického ústavu.
Zpracování vědecké pozůstalosti etnografky Miroslavy Ludvíkové.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Osobní fond: vědecká pozůstalost Miroslavy Ludvíkové uložená v Etnografickém ústavu
(pracovní název), bude uplatněno v roce 2017.
1× D – článek ve sborníku, téma: Pohled do života
zaměstnance automobilky s přihlédnutím na jeho
pracovní oděv a uniformy (pracovní název), Sborník
ze semináře Technického muzea v Brně, bude uplatněno v roce 2017.
1 x O – ostatní výsledky, téma: Sbor dobrovolných
hasičů v Prchalově v letech 1922–1948, článek v periodiku Vlastivědný sborník Novojičínska 67/2017,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledky 1× Jrec a 1× D budou
uplatněny v roce 2017. Výsledek 1× O bude uplatněn v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1. 2018.
54.
Mineralogie – Garant: Mgr. Jiří Toman
(DB – Geologie a mineralogie)
Cíl 1: Výzkum nízkoteplotních hydrotermálních
minerálních asociací, zejména zeolitové parageneze.
Výsledky:
1× Jimp – článek v odborném impaktovaném časopise, téma: Studium Li-mineralizace se zeolity
z Věžné, západní Morava, bude uplatněno v roce
2019.
1× Jrec nebo 1× Jsc – článek v odborném recenzovaném časopise či v odborném časopise zařaze-

ném v databázi SCOPUS, téma: Problematika vybraných paragenezí zeolitů, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2019. Výsledek 1× Jrec nebo 1× Jsc
bude uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Mineralogické lokality dotčené historickou
těžbou surovin (před rokem 1945). Probíhat bude
průběžný víceletý výzkum pro encyklopedické zpracování (studium nových lokalit, rešerše literatury,
doplnění existujících údajů, dokumentace a odběr
vzorků pro laboratorní studium).
Výsledky:
Průběžný sběr údajů (terénní výzkum, mineralogie, analytické práce) pro knižní publikaci, bude
uplatněno v roce 2020.
Cíl průběžně plněn. Probíhá sběr údajů.
55.
Antropologie – garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Život a smrt v pravěkých a historických populacích na základě antropologického zpracování
lidských kosterních pozůstatků získaných při archeologických výzkumech na území České republiky a Slovenska.
Výsledky:
1× Jimp či Jneimp – článek v odborném impaktovaném časopise či článek v odborném recenzovaném časopise obsaženém v databázi ERIH (spoluautoři E. Vaníčková, O. Bílek, Z. Nerudová,
P. Kostrhun, J. Ramba a další), téma: rekonstrukce
lebky ženy Dolní Věstonice 3, bude uplatněno v roce
2018.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném časopise, téma:Antropologické zpracování eneolitických koster z Modřic u Brna (spoluator M. Šmíd),
bude uplatněno v roce 2018.
1× Jsc – článek v odborném časopise zařazeném
v databázi SCOPUS, téma: Rekonstrukce stravy
neolitické populace z Nitry-Horných Krškan (spoluautor I. Jarošová), bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× Jimp či
Jneimp, 1× Jrec budou uplatněny v roce 2018. Výsledek 1× Jsc bude z rozhodnutí redakce uplatněn
již v roce 2017.
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56.
Archeologie – garant Mgr. Lucie Valášková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Zpracování a vyhodnocování keramiky
z období Velké Moravy v oblasti staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace se zvláštním přihlédnutím k hrnčířské peci z Uherského Hradiště-Sadů.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Velkomoravská keramická pec na vypalování střešní krytiny a tzv. keramiky antických
tvarů z Uherského Hradiště-Sadů, spoluautoři L. Galuška a J. Langr, bude uplatněno v roce 2018 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2018.
Cíl 2: Zpracování záchranných archeologických
výzkumů v oblasti zájmu Centra slovanské archeologie Historického muzea Moravského zemského
muzea na Uherskohradišťsku.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Záchranný archeologický výzkum při
stavbě obslužné komunikace v poloze „Louky“ ve Starém Městě, spoluautoři L. Galuška a J. Langr, pro časopis Přehled výzkumů, bude uplatněno v roce 2017
(v závislosti na úspěšné submitaci textu).
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
k 13. 1. 2018.
57.
Antropologie – garant: Mgr. Eva Vaníčková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Antropologické rekonstrukce podoby pravěkých populací na základě zpracování antropologických
materiálů se sbírek Moravského zemského muzea
a dalších paměťových a vědeckých institucí. Odborné
publikování výsledků a cílené projekty zaměřené na
popularizaci veřejnosti a využití při výstavní činnosti.
Výsledky:
1× Jimp či Jneimp – článek v odborném impaktovaném časopise či článek v odborném recenzovaném časopise obsaženém v databázi ERIH (spoluautoři E. Vaníčková, O. Bílek, Z. Tvrdý, P. Kostrhun,
M. Oliva a další), téma: rekonstrukce lebky ženy
Dolní Věstonice 3, bude uplatněno v roce 2018.
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 1 x Jimp či Jneimp
bude uplatněn v roce 2018.
58.
Mineralogie – Garantka: Mgr. Eva Víšková
(DB – Geologie a mineralogie)
Cíl: Revize klastických sedimentů s ohledem na
výskyt vltavínů. Bude provedeno revizní terénní studium málo známých klastických sedimentů s vltavíny, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy a charakterizován jejich vztah k mladoterciérním
sedimentům.
Výsledek:
1Î Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, bude uplatněno v roce 2018.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jsc bude uplatněn v roce 2018.
59.
Dějiny umění – prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Formy reprezentace v raném novověku v zemích Koruny české. Formou výstavy a doprovodné
publikace poprvé souhrnně zmapovat a zhodnotit
portrétní produkci v českých zemích od konce
16. do konce 18. století v evropském kontextu jako
významný nástroj společenské reprezentace. Výzkum bude pracovat s kulturně historickými souvislostmi vzniku portrétů a bude se zabývat se společenskými funkcemi podobizny v souvislosti s reflexí
individuálního myšlenkového světa a společenského
statutu portrétovaného na jedné straně a sociální
i uměleckou konvencí na straně druhé.
Výsledky:
1× článek v Jimp či Jrec, článek v impaktovaném
časopise či článek odborném recenzovaném časopise (v závislosti na úspěšné submitaci textu), bude
uplatněno v letech 2017
1× B – odborná kniha, bude uplatněno v roce
2017.
1× D – článek ve sborníku, bude uplatněno v roce
2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán k 13. 1.
2018. Výsledek 1× D je překlep ze strany autora,
tato skutečnost byla zjištěna teprve po termínu
možnosti podání Žádosti o opravu.
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60.
Hudební věda – garant: doc. PhDr. Jiří Zahrádka,
Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Výzkum života a díla Leoše Janáčka. V roce
2017 bude zpracovávána geneze a recepce rapsodie
pro orchestr Leoše Janáčka Taras Bulba.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: geneze rapsodie pro orchestr
Taras Bulba Leoše Janáčka, bude uplatněno v roce
2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017, v termínu do 31. 12. 2017 a předán
k 13. 1. 2018.
Vyhodnocení a závěr pro rok 2017
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 odt. 2,
písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (MK 73205/2017
OVV a MK-S1424/2017 OVV z 30. 11. 2017) byly
dosaženy v míře, kterou umožňovalo uplatnění výsledků a možnosti řešitelů včas ovlivnit chování vydavatelů a podobu rukopisů.
Brno, 11. prosince 2017
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel
Moravského zemského muzea
PhDr. Zdeněk Drahoš
koordinátor IP DKRVO

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2017

149

'RVDåHQpYêVOHGN\Yê]NXPQpDNWLYLW\,3'.592]DURNGOHUR]KRGQXWt0.RSRGSRĜHQDURN
'UXK
5RN
7YĤUFLYêVOHGNX
1i]HYYêVOHGNX
YêVOHGNX XSODWQČQt
NyG
YêVOHGNX
 $QWRQtQ9+RIVWHWWHU95\RR5.D.+  1HZ&DQWKDUHOOXVIURPWKH5HSXEOLFRI.RUHD
%X\FN%

;0\FRORJLFDO3URJUHVV±


-

 ĆXULãND2$QWRQtQ93DUD57RPãRYVNê0 7D[RQRP\HFRORJ\DQGGLVWULEXWLRQRI0HODQROHXFD
VWULFWLSHV %DVLGLRP\FRWD$JDULFDOHV LQ(XURSH
-DQþRYLþRYi6

&]HFK0\FRORJ\

-

 $QWRQtQ9ĆXULãND2*DIIRURY<
-DQþRYLþRYi63DUD5 7RPãRYVNê0

-

 .ORSIHQVWHLQ1%6WHZDUW-(2WD<+DQQD ,QVLJKWVLQWRWKHSK\ORJHQ\RI1RUWKHUQ+HPLVSKHUH
-:5LFKDUGVRQ%$5RVV'DYLV$/(OtDV $UPLOODULD1HLJKERUQHWDQG%D\HVLDQDQDO\VHVRI
5RPiQ5'.RUKRQHQ..HþD1,WXUULW[D WUDQVODWLRQHORQJDWLRQIDFWRUĮJHQHVHTXHQFHV
($OYDUDGR5RVDOHV'6ROKHLP+%UD]HH1
-àDNRP\3&OHDU\05+DVHJDZD(
.LNXFKL7*DU]D2FDxDV)7VRSHODV3
5LJOLQJ'3URVSHUR67V\NXQ7%pUXEp-$
6WHIDQL)23-DIDUSRXU6$QWRQtQ9
7RPãRYVNê00F'RQDOG*,:RRGZDUG6
.LP06

0\FRORJLD±

-

 7LESURPPD6+\GH.'-HHZRQ50DKDUDFKFKLNXPEXUD61/LX-.
)XQJDOGLYHUVLW\QRWHV±WD[RQRPLFDQG
%KDW'-*DUHWK-RQHV(%0F.HQ]LH(+&&DPSRUHVL(%XOJDNRY76
'RLORP00RQWHLURGH$]HYHGR6DQWLDJR$/&'DV.0DQLPRKDQ3
SK\ORJHQHWLFFRQWULEXWLRQVWRIXQJDOWD[D

)XQJDO'LYHUVLW\±

6SHFLILFNp~GDMH

3ODQW6\VWHPDWLFVDQG(YROXWLRQ
0ROHFXODUSK\ORJHQHWLFVDQGWD[RQRP\LQ0HODQROHXFD
7ULFKRORPDWDFHDH%DVLGLRP\FRWD ZLWKHPSKDVLVRQ0 ±
H[VFLVVDJURXSDQGWKHGHVFULSWLRQRI0JULVHREUXQQHDVS
QRY

*LEHUWRQL7%/LP<:(NDQD\DND$+7KRQJEDL%/HH+%<DQJ-%
.LUN306\VRXSKDQWKRQJ36LQJK6.%RRQPHH6'RQJ:$QLO5DM.1
'HHSQD/DWKD.33KRRNDPVDN53KXNKDPVDNGD&.RQWD6-D\DVLUL6&
1RUSKDQSKRXQ&7HQQDNRRQ'6/L-'D\DUDWKQH0&3HUHUD5+;LDR<
:DQDVLQJKH'16HQDQD\DNH,&*RRQDVHNDUD,'GH6LOYD1,0DSRRN$
-D\DZDUGHQD56'LVVDQD\DNH$-0DQDZDVLQJKH,67KLOLQL&KHWKDQD.:
/XR=/+DSXDUDFKFKL..%DJKHOD$6RDUHV$09L]]LQL$0HLUDV
2WWRQL$0HãLü$'XWWD$.)UDJRVRGH6RX]D&$5LFKWHU&/LQ&K*
&KDNUDEDUW\''DUDQDJDPD'$/LPD';&KDNUDERUW\'(UFROH(:X)
6LPRQLQL*9DVTXH]*$OYHVGD6LOYD*/RQJRQL3ODXW]+-U$UL\DZDQVD
+$/HH+.XãDQ,6RQJ-6XQ-.DUPDNDU-+X.6HPZDO.&
7KDPEXJDOD.09RLJW.$FKDU\D.5DMHVKNXPDU.&5\YDUGHQ/-DGDQ
0+RVHQ0,0LNãtN06DPDUDNRRQ0&:LMD\DZDUGHQH11.LP1.
0DWRþHF16LQJK317LDQ4%KDWW539LOHODGH2OLYHLUD5-7XOORVV
5($DPLU6.DHZFKDL60DUDWKH6'.KDQ6+RQJVDQDQ6$GKLNDUL6
0HKPRRG7%DQG\RSDGK\D\7.6YHWDVKHYD7<X1JX\HQ777$QWRQtQ
9/L:-:DQJ<,QGROL\D<7NDOþHF=(OJRUEDQ$0%DKNDOL$+
7DQJ$0&6X+<=KDQJ+3URPSXWWKD,/XDQJVDDUG-;X-<DQ--L
&KXDQ.6WDGOHU00RUWLPHU3(&KRPQXQWL3=KDR43KLOOLSV$-/
1RQWDFKDL\DSRRP6:HQ7&K .DUXQDUDWKQD6&

-

 'DYUDQRJORX/5%DĖDĜ30RUWLPHU%
7D\ORU*.

7KHSUHJHQLWDODQGRPHQRI(QLFRFHSKDORPRUSKDDQG
PRUSKRORJLFDOHYLGHQFHIRUGLIIHUHQWPRGHVRI
FRPPXQLFDWLRQDWWKHGDZQRI+HWHURSWHUDQHYROXWLRQ
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6YDWDYD±.\VHOi0RQLND±0DQXNMDQRYi
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0DQXNMDQRYi$OåEČWD±0LNXOiãNRYi(YD±
6NRXSi=X]DQD±7NiþLNRYi-DQD

±%U\RQRUD

-

 %H]GČþNRYi.%H]GČþND30DFHN-
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