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Technické muzeum v Brně v roce 2017 navázalo ve všech 
ohledech a činnostech na aktivity a úspěchy z předcházejícího 
období. Zaznamenáváme nárůst počtu návštěvníků výstav, 
expozic i akcí pořádaných nebo spolupořádaných muzeem, 
činnost muzea na internetu a sociálních sítích sleduje stále vyšší 
počet uživatelů, daří se získávat zájemce o spolupráci například 
v rámci aktivit jednotlivých sekcí Kruhu přátel TMB včetně nově 
zakládaných. Vykazujeme rostoucí počet výstupů odborné 
a výzkumné činnosti, jejichž úroveň je pozitivně hodnocena také 
odbornou obcí. jejich přehled a zevrubný popis je uveden 
ve výroční zprávě. V roce 2017 bylo muzeum oceněno v národní 
soutěži muzeí gloria musaealis 2016, kdy získalo III. místo v 
kategorii muzejní výstava za stálé expozice Optika a Výpočetní 
technika. Není třeba zastírat, že potěšitelné bylo také ohodnocení 
pracovníků v oblasti kulturního dědictví formou zvyšování platů 
v rezortu ministerstva kultury.  
důležitým mezníkem v historii organizace byl první červenec 
2017, kdy byl do funkce ředitele muzea jmenován Ing. Ivo 
Štěpánek, dosavadní náměstek odboru vědy a techniky. jsme 
přesvědčeni, že se pod jeho vedením bude Technické muzeum 
v Brně i nadále rozvíjet jako moderní a úspěšná kulturní instituce 
s významem pro oblast péče o technické dědictví v evropském 
kontextu. Ku pomoci mu bude kvalitní tým zaměstnanců 
muzea, jejichž nasazení a odvedenou práci v roce 2017 
odkrývají následující strany. je nutno připomenout i úsilí dnes 
již emeritního ředitele Ing. Vlastimila Vykydala, jehož zásluhou 
se Technické muzeum v Brně do pozice takto význačné instituce 
dostalo, za což mu patří upřímné díky.



I / ZÁKlAdNÍ INfORMACE 

i.1 / charakteristika tmb

TMB na vědeckém základě vytváří, odborně spravuje, vědecky 
zpracovává, ošetřuje, bezpečně uchovává a zveřejňuje sbírky 
hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky 
a výroby minulosti i současnosti, a další vědeckou dokumentaci. 
Za vědeckou dokumentaci jsou považovány vizuální, akustické, 
grafické a jiné prostředky, sloužící k záznamu poznatků v oborech 
sbírkového zájmu. Muzeum sbírky neustále systematicky vytváří, 
rozšiřuje, zkvalitňuje a využívá je pro účely vědecké, výchovné, 
kulturní a osvětové. 

K zabezpečení této činnosti také využívá povolení k provádění 
archeologických výzkumů podle ustanovení § 21 ods. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů pod značkou 11508/2001 – OPP/P ze dne 20. 12. 2001.
Plnění vědeckých cílů TMB dosahuje původním výzkumem 
v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací 
v oborech své sbírkotovorné činnosti.
V návaznosti na výzvu MK-S 14 147/2014 OVV a v souladu 
s Postupem posuzování výzkumných organizací schváleným 
Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. 10. 2014 zaslalo TMB 
žádost o posouzení jako výzkumné organizace včetně relevantních 
podkladů. Tato žádost byla posouzena kladně a TMB je zařazeno 
mezi výzkumné organizace, poskytovatelem podpory ve vědě, 
výzkumu a inovacích je pro TMB Ministerstvo kultury ČR. 
Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše 
a expertizy z oblastí své odborné působnosti, které využívá ve své 
činnosti a zveřejňuje je. 
Prostřednictvím svých odborných pracovníků – kurátorů napomáhá 
při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení 
absolventských a závěrečných prací. 
Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti 
zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování–restaurování. 
Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle 
příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto 
předmětů za kulturní památku. Podle zvláštních předpisů zapůjčuje 
sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním.
Plnění osvětových cílů dosahuje zejména tvorbou muzejních expozic 
a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými 
institucemi v ČR i v zahraničí, pořádáním konferencí, seminářů 
a přednášek, publikační činností v periodických i neperiodických 
tiskovinách, včetně reklamních. 
Rozvíjí náborové aktivity a věnuje soustavnou pozornost práci 
s veřejností, zejména s dětmi a mládeží, organizuje 
a zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, 
což provádí zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB. 

i.2 / objekty ve správě tmb

1. Hlavní budova muzea, Purkyňova 105, 612 00 Brno
2. Areál městské hromadné dopravy, Holzova 4, 628 00 Brno
3. železniční příměstská trať v Brně-líšni
4. Kovárna v Těšanech, 664 54 Těšany
5. Větrný mlýn v Kuželově, Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka
6. Vodní mlýn ve Slupi, 671 28 jaroslavice
7. Stará huť u Adamova, 679 04 Adamov
8. Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, 591 01 žďár nad Sázavou
9. Rybárna ve Slupi, Slup, 671 28 jaroslavice – zakonzervováno
10. Konzervátorské dílny a depozitář, Rokycanova 33, 615 00   
 Brno - židenice
11. Areál vojenských kasáren v Brně-řečkovicích – část zakonzervována
12. Celnice Chvalovice-Hatě - zakonzervováno
13. Objekt stálého těžkého opevnění (STO) Mj-S 3 „Zahrada“ 
 + 3 lehké objekty vz. 37 ( lehký objekt   vz. 37 E – VEČ 396, 
 č. 2114 na parcele č. 4115, lehký objekt vz. 37 E – VEČ 395, 
 č. 2296 na parcele č. 4113, lehký objekt vz. 37 A–140Z –VEČ 
 394, č. 2112 v provedení PAO na parcele č. 2285), 671 22 Šatov *
14. Kasárna letiště v Brně-Černovicích při ulici Olomoucká 
 p.č. 2803, 627 00 Brno - Černovice
*Pozn: dodatkem z roku 2012 č. 4 ke smlouvě ev. č. MO: 0612/37-
35/34-O z 1.9. 2004 došlo k úpravě předmětu výpůjčky a to tak, 
že bezplatně zapůjčeny zůstaly následující objekty (ostatní jsou 
smlouvou převedeny viz. výše položka 13): 
pěchotní srub mj–s 2 „Úvoz“ je na parcelách č. 2112 a 2116. 
(vlastníky parcel jsou Ing. B. Vlček a Ing. M. Veselá). (dle vojáků uváděn 
jako STO 3). 
Lehký objekt vz. 37 typ a–160 zesílený (Vojenské evidenční číslo 399) 
č. 2121 řOP  na parcele č. 4689. Vlastníkem pozemku je Ing. B. Vlček. 
Lehký objekt vz. 37 typ a–160 normální (vojenské evidenční číslo 
393) č. 2120 Řop na parcele č. 4705. Vlastníkem pozemku je Ing. B. Vlček.
Lehký objekt vz. 37 a–140N (veČ 391, č. 2113) je parcele č. 4725 
Vlastník parcely P. Obšusta.   
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i.3 / sbírkový foNd

⁄ elektrotechnika a elektronika
⁄ elektromotory, dynama, alternátory, spouštěče
⁄ energetická technika: parní stroje, lokomobily, parní turbíny  
 a jejich součásti, modely parních strojů, vodní kola, vodní  
 turbíny, součásti a příslušenství vodních strojů, modely  
 vodních turbín, větrné motory
⁄ geodetická a kartografická technika: teodolity, nivelační 
 stroje, sklonoměry, planimetry, dalekohledy astronomické  
 a teleskopické, části měřicích strojů, pomůcky k vytyčování  
 úhlů, měření délek, různé druhy map, speciální atlasy
⁄ chemická laboratorní technika: základní zařízení laboratoří,  
 přístroje pro fyzikálně chemické měření a přístrojovou  
 analýzu, přístroje pro kontrolu jaderného záření, modely  
 chemických výrob a provozů
⁄ kancelářská a reprografická technika: psací stroje,  
 kopírovací stroje, rozmnožovací stroje
⁄ letectví a kosmonautika: motorové letouny, větroně,  
 vrtulníky, vírníky, výzbroj a výstroj letadel, letecké motory,  
 modely letadel, letecké plakety, odznaky, mapy, výkresy,  
 pozůstalosti významných letců
⁄ lovecké zbraně: brokovnice, kulovnice, kulobrokové zbraně,  
 historické zbraně, pistole, malorážky, vzduchovky, chladné  
 zbraně, vývoj nožů
⁄ mechanické hudební nástroje: fonografy, píšťalové,  
 klávesové, jazýčkové hudební automatofony
⁄ městská hromadná doprava: tramvajová vozidla, koňské, parní  
 a elektrické trakce, autobusy, trolejbusy
⁄ měřicí technika: přístroje pro měření rozměrů času, ohybu,  
 tlaku, tepla, vlhkosti, množství, hmotnosti, elektrických 
 veličin, pro zobrazení a záznam dějů, analyzátory
⁄ mlynářská technika: mlecí stroje, mlecí kameny, mlýnské  
 válcové stolice, šrotovníky, sekernické nástroje, vysévací  
 mlýnské stroje, modely větrných mlýnů, pomocná zařízení
⁄ obráběcí stroje, nástroje a měřidla: různé druhy ručních  
 a mechanických obráběcích strojů a jejich součásti,  
 sady ručních a strojních nástrojů, pomůcky a měřidla  
 používaná ve strojírenství
⁄ optika: fotografické a filmovací přístroje a zařízení,  
 diaprojektory, příslušenství fotografické a filmové techniky,  
 mikroskopy světelné, elektronové

⁄ regulační technika: měřicí, zesilovací a akční členy  
 regulačních obvodů na elektrickém, hydraulickém 
 a pneumatickém základě, kompletní regulátory
⁄ sdělovací technika: radiopřijímače, vysílače, telegrafy,  
 dálnopisy, magnetofony, gramofony, telefonní přístroje, 
 televizory, speciální měřicí technika pro radiotechniku 
⁄ spalovací motory: stabilní spalovací motory, historické  
 automobily (zvláště Z a wikov), traktory Zetor, wikov,  
 motocykly, velocipedy
⁄ strojírenská metalurgie: doklady historického železářství,  
 modely metalurgických zařízení, litinové odlitky  
 dekorativního a užitkového charakteru
⁄ technika domácnosti: svítidla, mlýnky, roboty, prací, žehlicí,  
 mandlovací stroje, šicí stroje, váhy, hodiny
⁄ technika řemeslné výroby: nářadí, nástroje a příslušenství  
 kovářského, zámečnického, obuvnického, řeznického,  
 knihvazačského, dřevorubeckého, bednářského, kolářského,  
 truhlářského, brašnářského, holičského a nožířského řemesla
⁄ textilní stroje a zařízení: ruční a mechanické tkací stroje,  
 přadlácké stroje, pletařské stroje, upravárenské stroje,  
 zkušební přístroje a zařízení, vzorky textilních surovin 
 a materiálu
⁄ vodní hospodářství: čerpadla, zařízení vodáren, čistíren  
 odpadních vod, modely vodních děl, zařízení pro zavlažování půdy
⁄ výpočetní technika: jednoduché pomůcky pro výpočty,  
 mechanické a elektromechanické kalkulační stroje,  
 fakturační a účtovací stroje, kontrolní pokladny,  
 děrnoštítkové stroje, samočinné počítače číslicové 
 a analogové, konstrukční prvky a provozní dokumentace 
 počítacích strojů a počítačů
⁄ zdravotnická technika: rentgenové přístroje,  
 elektrokardiografy, masážní přístroje, zařízení zubní ordinace
 a laboratoře
⁄ militária: pevnostní systém jižní Morava, technika  
 zbraňových systémů, vojenská technika
⁄ speciální dokumenty, fotografie, filmy, stereodiapozitivy,  
 firemní prospekty, plakáty, mapy, plány výrobních zařízení  
 a technické výkresy
⁄ pozůstalosti významných techniků, vědců, historiků  
 a dalších osobností: Viktora Kaplana, františka Píška,  

 Vladimíra lista, Ericha Roučky, Vítězslava Veselého,  
 Antonína Smrčka, josefa Sumce, Konráda Hrubana,  
 jaroslava jičínského, Viléma jičínského, jiřího wellnera,  
 leopolda grimma, Stanislava Kratochvíla, františka Houště,  
 Vladimíra Bárty, jana Krumbacha, jana Anderleho, Zdeňka  
 Zavřela atd., archivní dokumenty významných nevidomých  
 a slabozrakých osobností (josefa Smýkala, jaroslava Hada,  
 Klementa lukeše a dalších)
⁄ průmyslová archeologie
⁄ slepecké pomůcky
⁄ pracovní a ochranné pomůcky
⁄ didaktické pomůcky, technická hračka
⁄ celnictví

i.4 / techNické památky

⁄ vodNí mLýN ve sLupi 
 Slup, 671 28 jaroslavice, národní kulturní památka č. 8295
⁄ ŽeLeZárNa stará huť v josefovském ÚdoLí 
 u oLomuČaN (adamova) 
 soubor technických památek 
 679 04 Adamov, národní kulturní památka č. 0646 a č. 0645 
 umístěná v památkové rezervaci

⁄ kovárNa v těšaNech 
 664 54 Těšany, kulturní památka č. 1031
⁄ větrNý mLýN v kuŽeLově 
 Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka, kulturní památka č. 2293
⁄ šLakhamr v hamrech Nad sáZavou 
 591 01 žďár nad Sázavou, kulturní památka č. 7028
 ⁄ areáL ČeskosLovesNkého opevNěNí v šatově 
 dva objekty pěchotních srubů STO Mj-S3 „Zahrada“  
 a Mj-S2 „Úvoz“, pět lehkých objektů vzor 37 (prozatím výpůjčka 
 od Ministerstva obrany ČR)
⁄ rybárNa ve sLupi 
 Slup, 671 28 jaroslavice, kulturní památka č. 6729
⁄ ŽeLeZNiČNí pŘíměstská trať v brNě-LíšNi



6 / technické muzeum v brně

i.5 / orgaNiZaČNí struktura techNické muZeum v brNě
ředitel

odbor vědy a techNiky
náměstek ředitele

odděLeNí a
dokumentace vědy a techniky

odděLeNí f
věda a výzkum

odděLeNí b
produkce výstav 
a provoz tech. památek

odděLeNí g
konzervace a restaurování

odděLeNí c
správa sbírek a informací

odděLeNí h
metodika, výuka a služby

odděLeNí d
dokumentace slepecké historie

odděLeNí i
krizové situace a mimořádné 
události 

odděLeNí e
komunikace a marketingu

metodické ceNtrum koNZervace
náměstek ředitele

interní auditorka
odděLeNí j
provozně ekonomické

personalistka
odděLeNí k
stavebně provozní

asistentka

asistentka

odbor provoZu a ekoNomiky
náměstek ředitele

odděLeNí x
pracoviště ochrany tech. památek 
a technologií
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Útvar ŘediteLe:
⁄ chod sekretariátu ředitele a administrativa spojená s řízením muzea,
⁄ plnění zvláštních úkolů a úkolů spojených s integrovaným záchranným systémem,
⁄ vnitřní ochrana a audit,
⁄ činnost a evidenci vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní 
 hodnoty ve znění pozdějších předpisů,
⁄ personalistika.

odbor vědy a techNiky:
⁄ zabezpečuje plnění vědeckovýzkumných a odborných úkolů v oblasti muzejní dokumentace, 
 tezaurace a komunikace. 

odděLeNí a – dokumeNtace vědy a techNiky
⁄ ve smyslu zřizovací listiny prostřednictvím sbírkotvorné činnosti dokumentuje vědeckotechnický
 a průmyslový rozvoj, zejména ve sledovaném regionu,
⁄ systematicky odborně zpracovává sbírkový fond,
⁄ prostřednictvím vědeckovýzkumné a odborné práce připravuje a zajišťuje potřebné činnosti 
 spojené s naplňováním a realizací Prezentační soustavy TMB,
⁄ zajišťuje ediční činnost muzea.
odděLeNí b – produkce výstav a provoZu techNických památek
⁄ zajišťuje realizaci, údržbu a provoz expozic a výstav,
⁄ zabezpečuje provoz technických památek a je v součinnosti s ostatními odděleními muzea 
 garantem jejich úrovně a stavu.
odděLeNí c – správa sbírek a iNformací
⁄ zajišťuje ústřední evidenci sbírkového fondu včetně správy a ochrany depozitářů,
⁄ poskytuje metodickou a odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy,
⁄ zabezpečuje provoz knihovny, badatelny, fotoatelieru a služby s tím související,
⁄ zabezpečuje provoz informační sítě muzea včetně webových stránek.
odděLeNí d – sLepecké historie
⁄ ve smyslu zřizovací listiny TMB prostřednictvím sbírkotvorné činnosti dokumentuje specifické 
 pomůcky pro nevidomé a slabozraké v rámci České republiky,
⁄ systematicky odborně zpracovává sbírkový fond,
⁄ prostřednictvím odborné práce připravuje a zajišťuje potřebné činnosti spojené s naplňováním 
 a realizací prezentační soustavy TMB,
⁄ zajišťuje provoz knihovny v Braillově písmu a různých typech reliéfní latinky a historických   
 zvukových nahrávek,
⁄ v rámci své odborné činnosti spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS.)
odděLeNí e – komuNikace a marketiNgu
⁄ v rámci prezentační soustavy zprostředkovává styk s veřejností a zabezpečuje propagaci 
 a popularizaci muzea,

⁄ spolu s oddělením A dokumentace vědy a techniky vytváří programy pro návštěvnické skupiny 
 a zabezpečuje jejich realizaci prostřednictvím průvodců a lektorů,
⁄ komunikuje s médii, zajišťuje správu a funkci webových stránek, portálů a sociálních sítí,
⁄ zabezpečuje statistiku, analýzy a výkaznictví odborné činnosti, zejména muzejní prezentace 
 a návštěvnosti.
odděLeNí x – pracoviště ochraNy techNických památek a techNoLogií
⁄ zabezpečuje péči o sbírkový fond muzea prostřednictvím preventivní konzervace či přímých   
 konzervátorsko-restaurátorských zásahů, úzce spolupracuje s MCK, 
⁄ zajišťuje a provádí pro potřeby muzea rekonstrukční a renovační práce spojené s prezentační činností, 
 zejména u technických památek, expozic a výstav,
⁄ podílí se na materiálovém zabezpečení akcí pro děti a mládež prostřednictvím výroby polotovarů,
⁄ podílí se na zachovámí a obnovování původních řemeslnných technologií,
⁄ ve spolupráci s MCK se podílí na poradenské a vzdělávací činnosti.

metodické ceNtrum koNZervace:
⁄ podporuje a rozvíjí správnou ochranu a péči o kulturní dědictví ČR včetně sbírkových fondů TMB;
 ⁄ na základě dohod a smluv může zabezpečovat ochranu kulturního dědictví i mimo území ČR,
⁄ zajišťuje výuku, aplikaci a vzdělávání v oboru muzeologie, konzervování a restaurování, 
⁄ poskytuje metodickou a poradenskou pomoc v rámci oboru, zejména pak vlastníkům sbírek 
 muzejní povahy, 
⁄ spolupracuje se zahraničními i tuzemskými institucemi zabývající se ochranou kulturního dědictví,
⁄ zabezpečuje a poskytuje pomoc při záchraně, ochraně, uložení a nápravě škod na kulturním 
 dědictví při mimořádných událostech.
odděLeNí f – věda a výZkum
⁄ zajišťuje a provádí v rámci možností přístrojového vybavení diagnostiku jednotlivých ošetřovaných   
předmětů resp. materiálů,  tj. analýzu stavu poškození, chemického složení, technologie výroby apod.,
⁄ spolupracuje se specializovanými laboratořemi a pracovišti vysokých škol a dalších  institucí 
 při stanovení komplexního průzkumu zkoumaných předmětů,   
⁄ provádí ověřování konzervátorsko-restaurátorských metod, materiálů a prostředků,
⁄ zabývá se vývojem a výzkumem nových optimálnějších konzervátorsko-restaurátorských postupů, 
 materiálů a prostředků,
⁄ podílí se na metodické, poradenské a vzdělávací činnosti MCK.
odděLeNí g – koNZervace a restaurováNí
⁄ provádí ošetřování předmětů kulturního dědictví formou preventivní konzervace nebo 
 konzervátorsko-restaurátorských zásahů, úzce spolupracuje s oddělením x,
⁄ spolupracuje  s odd. vědy a výzkumu při provádění průzkumu ošetřovaných předmětů, ověřování 
 a aplikaci používaných postupů a technik konzervování-restaurování,
⁄ podílí se na metodické, poradenské  a vzdělávací činnosti MCK,
⁄ zajišťuje a provádí pro potřeby TM v Brně rekonstrukční a renovační práce, spojené s prezentační 
 činností, zejména u technických památek, expozic a výstav.



8 / technické muzeum v brně

odděLeNí h – metodika, výuka a sLuŽby
⁄ zajišťuje komunikaci a spolupráci s vlastníky nebo správci předmětů kulturního dědictví v rámci 
 zabezpečení jejich správné ochrany a péče,
⁄ na základě činnosti odd. vědy a výzkumu a odd. konzervace a restaurování poskytuje 
 poradenství a konzultace v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví; doporučení pro jejich 
 ošetření, uložení či vystavení a manipulaci,
⁄ systematicky zpracovává výsledky činnosti MCK a informace spojené s oborem konzervování-
 restaurování,
⁄ zajišťuje prezentaci výsledků práce MCK formou metodické, publikační a vzdělávací činnosti.
odděLeNí i – kriZové situace a mimoŘádNé udáLosti
⁄ poskytuje pomoc a rychlé nasazení pro záchranu předmětů kulturního dědictví v případech 
 stavu ohrožení a mimořádných událostí jako je požár, povodeň, vandalismus apod. a to formou:
⁄ konzultací, poradenství a přímé účasti při první pomoci ohrožených předmětů, 
⁄ poskytnutí záchytných depozitářů, 
⁄ poskytnutí a realizace technologie vysušování a sterilizace vodou zasažených předmětů,
⁄ ve standardním období  (tj. mimo krizové a mimořádné události) se podílí na zajištění aktivit 
 MCK v oblasti průzkumu a ochrany předmětů kulturního dědictví aplikací daného 
 přístrojového a technického vybavení tj. např. zajištění desinfekce nebo sterilizace předmětů 
 napadených biologickými škůdci apod.

odbor provoZu a ekoNomiky
⁄ zabezpečuje správní, právní, provozně ekonomické, investiční a stavební úkoly muzea, včetně 
 autodopravy. Vedoucí tohoto odboru je současně vedoucím informační soustavy muzea 
 a správcem rozpočtu. Odbor tvoří odborná oddělení:
odděLeNí j – ekoNomické
⁄ zajišťuje a provádí evidenci majetku muzea mimo sbírkového fondu, právní a provozně ekonomické
 činnosti související s fungováním muzea a činnost informační soustavy.
odděLeNí k – iNvestiČNě provoZNí
⁄ rekonstrukce a údržba technických památek,
⁄ investiční výstavba,
⁄ běžná a stavební údržba objektů ve správě a užívání TMB,
⁄ autoprovoz,
⁄ vedení stavebního archivu,
⁄ požární ochrana a bezpečnost a zdraví při práci,
⁄ správa a ochrana majetku.

i.6 / poradNí sbory ŘediteLe tmb
vědecká rada techNického muZea v brNě
doc. phdr. františek Čapka, csc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
prof. rNdr. miroslav doupovec, csc., dr.h.c.
fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
doc. ing. jiří háze, ph.d.
fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně 
phdr. miloš hořejš
Národní technické muzeum v Praze
ing. kateřina kreislová, ph.d.
SVÚOM s.r.o. Praha
doc. phdr. alena křížová, ph.d.
filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
mgr. petr Nekuža
Technické muzeum v Brně 
phdr. jarmila procházková, ph.d.
Etnologický ústav Akademie věd ČR 
prof. rNdr. jiří příhoda, csc.
Přírodovědecká fakulty Masarykovy univerzity v Brně
ing. alena selucká
Metodické centrum konzervace TMB 
doc. phdr. bohumír smutný, dr.
Moravský zemský archiv v Brně
mgr. pavla stöhrová
Technické muzeum v Brně
doc. phdr. petr svobodný, ph.d.
Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy v Praze
ing. ivo štěpáNek, do poloviny r. 2017
Technické muzeum v Brně
phdr. Zdeněk vácha
Národní památkový ústav, Brno

NákupNí komise
předseda komise / Ing. Ivo Štěpánek, náměstek ředitele, do poloviny r. 2017
externí členové / Mgr. Eva Konečná, Ing. Ivan Krejčí, CSc. Ing. libor Procházka, Milada Pavlasová, 
Pavel řezníček, Phdr. Věra Souchopová, CSc.                        
interní členové / Ing. jaroslav Pipota, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Ondřej Merta, Ing. Martin Kroužil, 
Renata Pelíšková, Michal Pipota, Ing. Iva Burešová
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II / TVORBA A PÉČE O SBÍRKOVÝ fONd TMB 

sbírkotvorNá ČiNNost
V roce 2017 pokračovala průběžná selekce a tezaurace 
sbírkového fondu ve většině případů v souladu s Koncepcí 
sbírkotvorné činnosti. Výběr z akvizic:

obor historická voZidLa a spaLovací motory
automobil osobní škoda 765 kombi
jedná se o funkční prototyp vyrobený v rámci projektu 
jednotného automobilu, na kterém spolupracovaly 
východoněmecké automobilky VEB Automobilwerke Eisenach, 
VEB Sachsenring Automobilwerke Zwikau a československá 
automobilka AZNP Mladá Boleslav. Vývoj začal již v roce 
1970 a hlavní ideou bylo nahradit již nedostačující typy vozů 
Trabant 601, Škoda 100/110 a wartburg jedním typem s více 
modifikacemi. V rámci projektu vzniklo několik prototypů 
s označením Škoda 760-765. V prototypech byly zkoušeny různé 
koncepce pohonu (např. motor vpředu, pohon předních kol)
a různé typy motorů (1100–1700 ccm). Vůz byl vyroben v roce 
1977 v jediném exempláři na podvozku s prodlouženým 
rozvorem. Automobil je vybaven původním motorem o obsahu 
1500 ccm (vodou chlazený s rozvodem OHC). Představuje na 
svou dobu velmi progresivní technické řešení. Karoserie pro celý 
projekt navrhl Ital design – guigiaro, ačkoli proti předchozí Škodě 
720 už nebyly tak progresivní. Společný projekt se nakonec 
nerealizoval.

automobil osobní oltcit club 11r
jedná se o automobil z rumunské továrny Oltcit S. A. Craiova, 
která vyráběla vozy od roku 1981. Původní podoba oltcitu 
vychází z konceptu Prototype y, který v roce 1977 vyvinula 
automobilka Citroën na základě smlouvy s rumunským státem. 
Na západních trzích se tento typ vozu prodával jako Citroen Axel. 
V ČSSR a vrámci zemí RVHP byl k dispozici pouze typ 11 R a Rl. 
Ve své době se tento typ vozu prodával za cca 69 000 Kč. Vozidlo 
je ve velmi dobrém zachovalém stavu, plně pojízdné s průvodní 
dokumentací. Bylo udržováno ve velmi dobrých podmínkách 
a poměrně málo používáno. Po technické stránce je ve skvělém 
stavu. 

fotoarchiv doc. stojana
fotoarchiv obsahuje  amatérské i profesionální fotografie 
ze 70. – 90. let 20. století, které dokumentují vývoj automobilů 
nejen na východních trzích (cca 200 ks foto jsou profesionální 
propagace značky OPEl). V archivu jsou zachyceny „novinky” 
z autosalonů v Poznani, warszavě, Moskvě, Sofii, lublani, 
Bělorusku a Pobaltí, ale také z Asie (Peking, Šanghaj, Indie atd.). 
fotoarchiv je v současnosti tzv. nahrubo roztříděn, obsahuje 
5975 fotografií, 531 diapozitivů, 2068 filmů. fotoarchiv je skvělým 
dokumentačním přínosem nejen sbírky oboru historická vozidla 
a spalovací motory, neboť na fotografiích jsou zachceny modely 
automobilů, které fyzicky ve sbírce mít nemůžeme a zároveň se 
už na silnicích nevyskytují, ale také pro externí badatele. 

obor písemNé poZŮstaLosti
archiv ing. Zdeňka martínka, obor hodinářství
Nezpracováno.

obor paNorama
funkční fyzické kopie historických stereodiapozitivů 
celkem 965 snímků. Výrobu fyzických provedla firma Thalia picta, s. r. o. 
Praha za 71 217 Kč. 

dva nové originální programy pro panoramu od členů 
stereovizní sekce kp tmb 
Nezpracováno.

obor fotografický materiáL
historické negativy brněnských strojírenských podniků 
na skle nebo nitrátové podložce

patentní listiny, autorská osvědčení a korespondence 
ing. j. jemelky 
Nezpracováno.

obor foto-kiNo, mikroskopie
videokamera panasonic m7
Nejoblíbenější poloprofesionální kamera používaná v 90. letech 
20. století. jednoduchý systém ovládání v poloautomatickém 
režimu na videokazety VHS. Tato konkrétní kamera byla ve vlastnictví 
filmového klubu v Prostějově. Prostor fotoateliéru v expozici optiky 
byl doplněn o 2 figuríny oblečené do dobových kostýmů ve stylizaci 
20. let 20. století.

obor mechaNické hrací stroje

flašinet, výrobce ivan Červenka, jakubovice u Lanškrouna 
flašinet je mechanický hrací stroj, u nějž je skladba zaznamenána 
naraženými trny na dřevěném válci, podobně jako u orchestrionu. 
Na válci bývá naprogramováno („okolíčkováno“) obvykle 7 až 9
melodií. jedinou možností, jak hrát jinou sadu melodií, byla 
nepraktická výměna válce a náhradní válce byly navíc drahé. 
Později se skladby (cca od 30. let 20. století) zapisovaly – děrovaly 
na skládaném perforovaném pásu z lepenky, který bylo možné 
měnit a přehrávat tak široký repertoár melodií. Historické 
flašinety se záznamovým/programovým válcem či se skládaným 
perforovaným pásem jsou poháněné ručně klikou, velké stroje 
měly závaží nebo elektromotor. Ruční či jiný pohon otáčel 
válcem s kolíčky, které otvíraly záklopky vzdušnice pro přívod 
vzduchu k píšťalám nebo jazýčkům a zároveň stlačoval měchy, 
které dodávaly potřebný tlak vzduchu přes vzduchové cesty. 
Výrobce Ivan Červenka se vyučil v Hořovicích jako výrobce 
a opravář harmonik a později začal opravovat a restaurovat 
také varhany. Impulzem, aby se začal věnovat mechanickým 
hracím strojům, mu byla výzva z Národního technického muzea 
v Praze, které před rokem 1989 uveřejnilo inzerát, že hledá 
opraváře či restaurátora mechanických hracích strojů pro svoje 
sbírkové předměty. Zde se informoval u dipl. Ing. A. Švejdy 
a pro NTM v Praze od roku 1989 opravoval několik sbírkových 
předmětů. Popisovaný flašinet jazýčkový (on i jeho syn jiří 
Červenka používají název hláskový) byl vyroben přibližně v letech 
2010–2012 a práce trvala přibližně přes 450 hodin. dle jeho 
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popisu materiálů použil na programový nebo také záznamový 
válec lipové dřevo klížené z několika segmentů a následně 
soustružené. Pro „okolíčkování“, tedy naprogramování skladeb 
(celkem je zde 9 motivů) využil spolupráce prof. jaroslava Uhlíře 
z Univerzity v Pardubicích, muzikologa, a rovněž svého syna. 
Byla vytvořena šablona s notovým záznamem a navinuta na 
soustružený válec, následně Červenka  okolíčkoval, tedy přenesl 
jednotlivé tóny na válec, a po několika korekturách byly skladby 
osazeny (Alžbětinská serenáda, Pětatřicátníci, Ta naše písnička, Hříšní 
lidé, Když rozpláče se harmonika, Když máš v chalupě orchestrion, 
Tři oříšky, Škoda lásky, Sedm statečných). Korpus flašinetu je 
vyrobený ze smrkového dřeva potaženého palisandrovou dýhou. 
Všechny ostatní součásti flašinetu jsou konstrukčně totožné
s podobnými mechanismy z konce 19. či počátku 20. století 
a flašinet je tedy dokladem současné řemeslné výroby 
a pokračování tradičních postupů. 

flašinet, výrobce jan van der beek, hoorn, holandsko
Výrobce j. v. d. Beek se věnuje výrobě flašinetů především 
se skládaným hudebním záznamovým pásem (v hovorové 
angličtině se v těchto zemích používá pro pásy slovo „book“) 
a vyrábí jich několik za rok podle svého konstrukčního typu. 
jde o mechanický hudební nástroj vybavený varhanovými 
píšťalami. Přední deska – prospekt – je z lipového dřeva, zdobená 
vyřezávaným „jarmarečním“ motivem. jako příslušenství 
je k dispozici 10 hudebních záznamových pásů většinou 
s holandskými populárními a lidovými melodiemi. Výrobce 
dodává hudební záznamové pásy i s dodanými vlastními 
melodiemi, tedy je možné dokoupit další pásy.  

obor hodiNy
hodiny nástěnné kukačky
Kukačkové hodiny jsou druhem jednoduchých kyvadlových 
hodin v dřevěné skříňce, ve tvaru domku, na jehož štítu je ciferník 
a nad ním dvířka. Na začátku každé hodiny se tato malá dvířka 
otevřou, objeví se v nich dřevěný ptáček a z hodin se ozve zvuk 
připomínající kukačku. Počet zakukání udává denní nebo noční 
hodinu (1 až 12), podobně jako u bicích hodin. Kukačkové hodiny 

mají jednoduchý tzv. švarcvaldský stroj s hákovým krokem  
a běžným bicím zařízením. Místo úderu do gongu vyjede 
z dvířek ptáček a nadzvedne destičku dvojitého měchu, který 
při pohybu vzhůru a dolů vydá dva krátké tóny, vzdálené 
o tercii. Provedení bylo velmi jednoduché, vhodné pro domáckou 
výrobu. Kukačkové hodiny se poprvé zmiňují v 17. století jako 
kuriozita (Athanasius Kircher, 1650), rozšířily se však až v období 
romantismu počátkem 19. století z německého Schwarzwaldu, 
kde se vyráběly podomácku. Původně měly i dřevěná kola, od 
poloviny 19. století se do nich montovala továrně vyrobená 
kola kovová. Vnějším vzhledem a výzdobou připomínaly 
domky železničního hlídače, později dostaly vyřezávanou 
„mysliveckou“ výzdobu. V současnosti se vyrábějí i z plastu, často 
s elektronickým strojem a bez kyvadla. Pokud mají mechanickou 
kukačku, je mechanismus prakticky beze změny. 
Výrobce neznámý, počátek 20. století. 

hodiny nástěnné kukačky
Popis viz předchozí odstavec, výrobce družstvo dřevotvar 
Ostrava, kolem roku 1970. 

obor jemNá mechaNika
předměty soukromé sbírky pana karla šebely
Soubor obsahuje tyto položky: dioráma dílna koláře, mechanická 
klavíristka – model, model – tajemný obraz, model – parní 
stříkačka, mechanický obraz se jacquamardy, model – kotvový 
krok hodin, modely strojních zařízení, model těžní naftové věže, 
model obráběcích strojů s transmisí, modely elektromotorů 
a modely parních strojů.

obor geodetické pŘístroje
dálkoměr geodimeter aga 122
příslušenství k dálkoměru geodimeter aga 122

obor ZdravotNická techNika
hemometr
Hemometr je drobný vyšetřovací přístroj, který se používá 

k určování koncentrace krevního barviva hemoglobinu 
v červených krvinkách.

otoskop
Otoskopy jsou drobné lékařské přístroje pro vyšetření bubínku 
a vnitřku vnějšího ucha. Bez otoskopu se neobejde žádná ORl 
ambulance (otorinolaryngolog ani foniatr), kteří se zabývají 
diagnózou a léčbou ucha. Základem pro stanovení správné 
diagnózy je kvalitní otoskop. jde o dutou trubku ve tvaru válce 
s vypínačem (slouží jako rukojeť), ve které je uložena suchá 
baterie (monočlánek) s rozšířeným koncem jako nosičem 
objímky, do které se zasazují různé tvary ušních zrcátek. lékař 
se po zasunutí ušního zrcátka do ucha pacienta při vyšetření 
dívá skrz sklíčko uchycené na objímce opatřené navíc drobnou 
žárovkou k nasvícení z důvodu lepší viditelnosti a tím zjišťuje 
možné postižení bubínku nebo vnitřního prostoru vnějšího ucha. 
Povrchová úprava ušních zrcátek je tvořena poniklováním.

perimetr oční
jedná se o historický vyšetřovací přístroj s připojovací šňůrou, 
regulačním transformátorem a nízkovoltovou žárovkou užívaný 
v ordinaci očního lékaře k určování zorného pole oka. Zorné pole 
je část prostoru, které je oko schopno zachytit. Vyšetření zorného 
úhlu oka se nazývá perimetrie a pomocí ní lze diagnostikovat 
různá a to i závažná onemocnění.

obor obráběNí
soustruh hrotový výrobce max hopfengärtner, holoubkov
Získaný soustruh doplní v oboru již zastoupené soustruhy, jedná 
se o klasický hrotový soustruh středních rozměrů z 30. – 40. let
20. století. Původně byl soustruh poháněn transmisním 
pohonem, v pozdější době byl pohon upraven na elektromotor. 
Soustruh byl do darování do sbírek používán v malém 
zámečnictví v jablonci nad labem. Pro obor obrábění je zajímavý 
z hlediska výrobce a místa výroby. Soustruh byl vyroben firmou 
Maxe Hopfengärtnera. Ten navazuje na železárny a továrnu na 
železniční vagony, kterou založil majitel Strousberg. Posléze 
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byl nucen vyhlásit bankrot a jeho železárny koupil Maxmilián 
Hopfengärtner. Od poloviny 19. století se výroba začíná 
přeorientovávat na strojírenství – přesněji na obráběcí stroje. 
Po druhé světové válce byl podnik zestátněn a pod několika 
názvy (TOS, Kovosvit) se držel osvědčeného výrobního plánu 
velkých obráběcích strojů – hlavně soustruhů, frézek a vrtaček. 
  
frézka na pažby zbraní výrobce Zbrojovka brno
Nálezem získaná frézka je zajímavá především svým výrobce 
a tím je Zbrojovka Brno. jedná se o typ dr 2 z roku 1936 a je 
určena pro výrobu dřevěných pažeb pušek, pro různé drážky 
a výřezy v pažbách. Pro obor je zajímavá jak svým původem, 
tak i provedením, protože podobná se ve sbírkách doposud 
nenachází. 

     
obor pŘesNá mechaNika – stŘeLNé ZbraNě
puška terčovnice syst. martini ráže 8,8 mm, 
výrobce m. ogris, ferlach
Terčovnice je výrobkem významného rakouského výrobce zbraní 
M. Ogris z ferlachu (na zbrani je vyraženo signování výrobce) 
a doloží výrobu a používání tohoto typu zbraní na uzemí 
bývalého Rakouska-Uherska v 2. polovině 19. století (v tomto 
období byla zbraň vyrobena). Zbraně pod touto značkou 
se vyrábí v Rakousku ještě v současnosti.     

revolver gasser-kropatschek 1870, ráže 9 mm
Revolver doplnil ve sbírce krátkých palných zbraní již zastoupený 
typ gasser 1870 ráže 11 mm. Revolever ráže 9 mm se od klasického 
lišil ráží, délkou a hmotností a některými vnějšími znaky. Oficiálně 
nebyl zařazen do výzbroje c. a k. armády, byl však velmi oblíbený 
u rakousko-uherských důstojníků (pro zbraň bylo používáno 
i pojmenování Pěchotní důstojnický revolver gasser-Kropatschek 
1870).   
 
puška dvouhlavňová brokovnice iŽ 58 ráže 16/16 mm
Výrobcem pušky je Iževský mechanický závod, který byl 
založen na základě rozhodnutí Výboru na obranu státu v SSSR 
20. července 1942. Původní závod s číslem 74 byl později 

změněn na Národní svazový zbrojní závod č. 622, kterému 
se později říkalo již pouze IMZ. Během druhé světové války 
byla do Iževsku přesunuta výroba z Tuly. Po skončení masové 
výroby zbraní během války se IMZ přeorientoval v roce 1949 
na výrobu loveckých a sportovních zbraní, přesné lití odlitků, 
výrobu motocyklových motorů a zbrojních doplňků. Střelecké 
veřejnosti jsou známy především lovecké zbraně Bajkal. Staly 
se tradičními loveckými zbraněmi u nás a jsou neustále ceněny 
pro svoji vysokou odolnost, spolehlivost a cenovou dostupnost. 
jednou z modelových řad je i řada 58. jak číslo napovídá, byla 
představena v roce 1958 a navazuje na modelovou řadu 54. 
Od roku 1971 se tato broková dvojka navržená iževským 
designérem Pugačevem vyráběla v ráži 12. 
 
puška brokovnice syst. hammerles ráže 12/12
puška jednohlavňová opakovací Zbrojovka brno model „Z“

obor miLitaria
automobil praga v3s stanice akZs-75m
jedná se o speciální nástavbu na vozidle Praga V3S – o automobilovou 
kyslíkovou zásobovací stanici sloužící k plnění letadel lékařským 
kyslíkem. Tyto stanice byly původně instalovány na vozidlech 
značky ZIl, ale v 90. letech či v novém tisíciletí došlo k instalování 
na podvozek automobilu Praga V3S. Souprava je tvořena 
kompresorovým zařízením KP – 75 s pohonem a 21 tlakovými 
láhvemi o objemu 50 a příslušenstvím obsahujícím chladící, 
protipožární, předehřívací a vysoušecí systém.   

automobil ross r210.12 valník
V polovině 90. let vypsala Armáda ČR soutěž na dodávku 
terénních nákladních automobilů, které by nahradily automobily 
Praga V3S. Ve výběrovém řízení v roce 1997 zvítězila společnost 
ROSS (Roudnické strojírny a slévárny a.s.) a v rámci ověřovací 
série dodala pro potřeby Armády ČR 15 vozidel ve verzi vojenský 
valník. Později bylo dodáno několik automobilů se skříňovými 
nástavbami a ve verzi pro výcvik řidičů se zdvojeným ovládáním. 
Celkem bylo pro armádu vyrobeno 21 vozů všech verzí. V roce 
1998 byla mezi výrobcem a armádou uzavřena rámcová smlouva, 

podle níž měly dodávky pokračovat do roku 2003. K tomu však 
nedošlo, protože dodávky ze strany armády byly zastaveny. 
Výrobce se dostal do problémů a v roce 1999 do konkurzu. 
Z těchto důvodů postupně výroba vozidel v Roudnici nad labem 
zanikla. Automobil ROOS je třínápravový terénní automobil 
s pohonem všech kol a s možností odpojení pohonu předních 
náprav. Byl učen pro přepravu osob a nákladu. Vůz vznikl ve 
spolupráci s automobilkou Renault, která dodala kabinu a 
motor – řadový šestiválcový kapalinou chlazený vznětový motor 
Renault MIdR 06.02.26. Nápravy jsou tuhé, portálové s čelními 
redukcemi v kolech, jejich konstrukce vychází z náprav vozidla 
Praga V3S.       

automobil tatra t815 valník 6x6  
Automobily Tatra byly nerozlučně spojeny s historií 
československé armády a tvoří i v současnosti základní 
transportní prostředek Armády ČR. Nákladní automobily značky 
Tatra získaly v naší armádě dlouholetou tradici, kterou si vydobyly 
zejména svými dobrými jízdními vlastnostmi v extrémních 
podmínkách. Zkušenosti s použitím automobilů Tatra (T-805, 
T-111,T-138, T-148, T-813) byly využity při konstrukci automobilů 
T-815. Prototyp byl představen v roce 1976 a v průběhu sériové 
výroby v letech 1982–1998 se smontovalo 139 048 vozidel ve více 
než osmdesáti modifikacích. Ve vozidlech Tatra T-815 se používaly 
8, 10 a 12 válcové vzduchem chlazené motory s válci do V, 
nejprve řady T2-920, od roku 1985 řady T3-920. 
Nákladní automobil Tatra T815 VN 6x6 je terénní vozidlo určené 
k přepravě osob a užitečného nákladu do hmotnosti maximálně 
8 000 kg. Na komunikacích utáhne automobil přívěsy o maximální 
přípojné hmotnosti 45 tun, v terénních podmínkách pak pouze 
10 tun. Automobil je vybaven přídavným zařízením umožňujícím 
práci se sněhovým pluhem. dále je vybaven navíjecím zařízením.   

automobil tatra t815 valník 8x8
Terénní vozidlo určené pro přepravu nákladů a osob do hmotnosti 
maximálně 12 000 kg na pozemních komunikacích, lesních 
a polních cestách, v terénu a k tahání přívěsů. Na silnicích 
utáhne přívěsy o maximální přípojné hmotnosti 45–50 000 kg. 
V terénu pak 15 000 kg. Automobil je vybaven zařízením na práci 
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se sněhovým pluhem a pro vyprošťování navíjecím zařízením. 
Vozidlo je čtyřnápravové se stálým pohonem všech náprav, při 
překonávání těžkého terénu je možné během jízdy měnit přetlak 
v pneumatikách. V automobilu je instalován vzduchem chlazený 
motor Tatra T3-928-60.   

automobil tatra t815 tahač přívěsů 8x8
Těžký terénní tahač je velmi podobný předchozímu typu, jedná 
se o vojenský tahač, který je určen k tahání těžkých přívěsů 
a podvalníků typu P 32, P 50 a P 50N pro převoz automobilní 
a tankové techniky na silnicích a v terénu. Při překonávání 
těžkého terénu je možné v průběhu jízdy měnit přetlak 
v pneumatikách. Na první pohled je patrný rozdíl v kabinách 
obou automobilů. Vojenský tahač má kabinu čtyřdveřovou. V její 
střední části jsou v protisměru umístěna další dvě sedadla, která 
lze rozložit na provizorní lůžkovou úpravu. Provizorní lůžko je 
možné zavěsit také nad přední sedadla. Vozidlo má zabudované 
přídavné zařízení na práci se sněhovým pluhem. S buldozerovou 
radlicí a na vytahování je vybaven navíjecím zařízením. Valníková 
plošina je jiné konstrukce a je uzpůsobena pro upevnění stálé 
zátěže potřebné pro tahání těžkých přívěsů. Vozidlo pohání 
vzduchem chlazený motor Tatra T3-930-51.  

automobil tatra av 15 
Víceúčelový jeřáb AV 15 (označován i jako vyprošťovací 
automobil) se skládá z čtyřnápravového podvozku Tatra T 815 
se stálým pohonem všech kol a speciální nástavby, kterou tvoří 
buldozerové zařízení BZT 815, vyprošťovací a jeřábová technika. 
S vozidlem je možné vykonávat vyprošťování zapadnuté, 
havarované nebo poškozené techniky, odsun poškozené techniky 
vlečením na tyči nebo lanech, odsun zavěšením techniky přední 
nebo zadní části na jeřáb a vlečením pomocí trianglu. Vozidlem 
lze provádět náročné jeřábové práce při opravách havarované 
techniky, stavbě mostů, vykládání a nakládání materiálu, úpravy 
terénu ve prospěch prostředků technického zabezpečení, svářecí 
a řezací práce elektrickým proudem. Vozidlo AV 15 je univerzální 
a výhodou je, že všechny funkční agregáty včetně širokého 
rozsahu výstroje pro odsun poškozené techniky jsou umístěny 
na jednom vozidle.   

automobil uaZ315136 maraton
Na začátku 90. let se prováděly úpravy, které měly prodloužit 
služby vozidel UAZ 469 v armádě ČR. Ve Vojenském opravárenském 
podniku 083 v Českém dubu připravili v roce 1991 ve spolupráci 
s italskou firmou Vittorio Martorelii úpravu vozu UAZ – 469 tak, 
aby lépe odpovídal předpisům pro provoz vozidel. Velkou změnou 
se stala pohonná jednotka diesel Peugeot. Vzhled změnila řada 
doplňků dávající na rozdíl od původní verze nejen dynamický 
vzhled, ale umožnila posádce i vyšší pohodlí. Takto upravená 
vozidla dostala odchodní název Marathon. Upravená verze nebyla 
zavedena do výzbroje, přesto několik upravených vozidel značky 
UAZ v barvách Armády ČR působilo.   

obor ŘemesLa
obuvník
dvě vysvědčení obuvníka Blažeje Černého z počátku 20. století. 
dokumentace tohoto řemeslníka bude pokračovat i v příštím roce 
převzetím dalších dokumentů a informací od rodinných příslušníků. 
dále boty s dřevěnou podrážkou (z 1. poloviny 20. století), lžíce 
do bot zn. Baťa, kopyto ševcovské, kniha „Svit gottwaldov“, 
napínáky do bot zn. Baťa a sada ševcovského náčiní.

holič
drobné nálezy předmětů každodenní potřeby a literatura: kulma 
kadeřnická, souprava břitev na holení, strojek na broušení 
čepelek a publikace Odborná nauka kadeřnická

cukrář
Nálezy: váleček dřevěný, rádlo na těsto, louskáček na ořechy, 
forma na pečení, pomůcka vroubkovaná na pečení, forma na 
pečení „Zepla“ a rádýlko zdvojené.

perleťářská dílna
Převzat významný soubor výrobků, reklamních předmětů a dokumentů 
z pozůstalosti rodiny j & f Tesař z Ruprechtova u Vyškova, která zde 
působila od 30. let 20. století do roku 1948. jedná se například 
o reklamní perleťový nůž, dekorační perleťovou kytici, alba se vzorníky 
perleťových knoflíků a další propagační předměty firmy. 

obor městská hromadNá doprava
trolejbus škoda 15tr
jde o první sériově vyráběný kloubový trolejbus československé 
konstrukce, vyráběný v letech 1988–2004 v závodě Škoda 
Ostrov. Trolejbusy tohoto typu zahajovaly dopravu v nových 
provozech v Ústí nad labem, Chomutově, Bánské Bystrici, žilině. 
do dP města Brna bylo dodáno pouhých osm vozů, které byly 
nasazovány ne nejvytíženější linky, zejména 25 a 26. Po roce 2000 
byly postupně modernizovány, vůz evid. č. 3501 bude zachován 
v posledním provozním stavu jako doklad designu trolejbusu 
navrženého v roce 1995 významným českým architektem 
Ing. Patrikem Kotasem. Pokračují dlouhodobá jednání s dPMB 
o převzetí kloubového trolejbusu Škoda 15Tr z roku 1990 a první 
nízkopodlažní tramvaje ČKd typu RT6N1. je připravena kupní 
smlouva na trolejbus. Ing. Kotas je též autorem designu prvních 
nízkopodlažních tramvají ČKd typu RT6N1. Po prototypu z roku 
1993 bylo v roce 1996 vyrobeno celkem osm vozů pro dP Praha 
a dP Brno, dalších 10 vozů dodalo ČKd do polské Poznaně. 
Vzhledem k existenčním problémům ČKd Praha nebyly zprvu 
tyto tramvaje schváleny jako typ a byly provozovány jen v režimu 
zkušebního provozu. Pražské tramvaje RT6 byly trvale odstaveny 
a následně odprodány do Poznaně. Veškeré typové zkoušky 
a následné schválení ze strany drážního úřadu byly v ČR provedeny 
v roce 2008 v režii dP města Brna. Tramvaje RT6N1 zde byly 
v provozu do počátku roku 2016, kdy se dPMB rozhodl dále 
neinvestovat do jejich oprav. dosud jsou odstaveny ve vozovně 
Pisárky. jde o představitele první a nejstarší konstrukce českých 
nízkopodlažních tramvají a zároveň poslední typ tramvají vyvinutý 
v ČKd Praha.

obor potápěNí
soubor potápěčské techniky, časopisů, knih a dokumentů
Soubor obsahuje potápěčské brýle, ploutve, masky, obleky, vesty,
plicní automatiky, dýchací trubice, zátěžové opasky, nože, hloubkoměry,
hodinky, kompasy, dekompresometry, svítilny, fotoaparáty a kamery, 
manometry, harpuny, přílby, kompresory, tlakové lahve, tuzemské 
a zahraniční potápěčské časopisy a knihy, dokumenty z archivu 
Společnosti pro historii potápění z.s., dále nezpracováno.
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vojenská potápěčská technika
Soubor obsahuje potápěčské přístroje lPP, neoprenové obleky 
delfín, zátěžové opasky, potápěčský nůž, potápěčské soupravy 
SP20d, koutový odražeč, dále nezpracováno.
 
obor varia
převzetí majetku od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových
Obsahuje tři litografie a jeden obraz jiřího Boudy, jeden obraz 
jindřicha Rachoty a pamětní medaili k výročí olomoucko-pražské 
dráhy, dále nezpracováno.

osobní předměty 
Šest členských průkazů různých organizací a šest vyznamenání 
a čestných odznaků.

sbírka odznaků 
Odznaky českých a zahraničních firem. 

dva kusy amerických knihoven jerry a soklu

výtah osobní – část zařízení z bytového domu bří Čapků 20, brno

obor textiL
dary či nálezy ze Střední průmyslové školy textilní v Brně – velké 
množství učebních a ukázkových předmětů včetně publikací, 
které se vztahují k oboru textilu. V současné době se tyto 
předměty budou zpracovávat v rámci evidence a dokumentace. 
V roce 2018 nebude obor textil ve Střední průmyslové škole 
textilní škole zařazen do výuky.

obor Letectví a kosmoNautika
soubor předmětů používaných našimi piloty ve ii. světové 
válce ve francii a velké británii
Soubor zahrnuje položky: kukla letecká Armée de l´ Air II.w/w 
vnitřní kombinéza RAf oblékaná pod pilotní soupravu, RAf 
letecké boty 1941 pattern vykládané kožíškem, RAf letecké 

rukavice typ d, RAf II.w/w používaná našimi letci např. 
v bombardovacích letounech wellington a liberator a schopné 
přeseknout i ocelové příčky a veškeré hliníkové části případně 
havarovaného letounu. 

obor matematické stroje (výpoČetNí techNika)
počítač commodore cbm, model 3001
jedná se o jeden z prvních komerčně úspěšných osobních 
počítačů. Tento typ byl určen pro Evropu a na našem území se jich 
mnoho nedochovalo. Významně doplnil sbírku výpočetní techniky.

obor techNické hraČky
V rámci dokumentace současnosti se sbírka v roce 2017 rozšířila  
o deset sestavitelných boxů Igráčků, jednu hru s názvem “Kup si 
krávu“ a sadu 27 Igráčků – vše výroba EfKO-karton Nové Veselí.

domeček pro panenky z 50. let 20. století, domácí výroby      

autodráha carrera z počátku 21. století a dopravní autodráha 90
Vyrobil podnik KOH-I-NOOR HARdMUTH OP závod Trhové Sviny 
v roce 1984

obor didaktické pomŮcky 
soubor sedmi předmětů ze 40. a 50 let 20. století
Soubor didaktických pomůcek zahrnuje: domácí lavice na školní 
úkoly z roku 1940 a školní fyzikální pomůcky ze 40. a 50. let 20. 
století – wimshurstova indukční elektřina, mikroskop, model 
vodního kola, elektrický motorek, model elektrického zvonku 
a model na výrobu elektrického oblouku. 

obor eLektroNické pomŮcky
giN
jedná se o elektronickou pomůcku pro psaní brailleovým písmem 
nevidomého programátora jiřího Mojžíška, která nevidomým 
osobám sloužila jako diář, budík, ale i jako elektronický zápisník.

obor pichtovy stroje
raffigraf - stiftung für blinde und sehbehinderte kinder 
und jugendliche
Přístroj sloužil louisi Braillovi, který na něm psal dopisy rodičům 
z Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži.
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akviZice sbírkových pŘedmětŮ dLe oborŮ v roce 2017
K–koupě;  d–dar;  P–převod;  N–nález;  V–výzkum;  Z–záměrně vytvořený předmět-replika

inv. řada Název oboru kurátor k cena v kč d p N v Z s celkem

02.03 řemesla - řezník gilbertová 2 2

02.04 řemesla - obuvník gilbertová 4 4

02.12 řemesla – holič gilbertová 5 5

02.15 řemesla – krejčí Bartošová 21 21

02.18 řemesla – cukrář gilbertová 7 7

10.00 geodézie- přístroje Slabotínský 1 1

15.00 Slab.elektrotech.-stroje Nekuža 3 3

16.17 Vozidla s pohonem jiným než spalovacím Zouharová - dyková 2 2

16.22 Spalovací motory Zouharová 2 1 245 000 1 3

16.90 Spal.motory-dokumentace Zouharová  1 30 000 1

18.00 letectví a kosmonautika Břínek 6 29 200 6

19.10 Měřicí a reg. technika-přístroje Pipota 5 5 10

19.30 Matematické stroje Pipota 2 6 000 5 7

20.00 Stereodiapozitivy Urbánková 2 36 300 2

20.10 foto-kino, mikrosk. Anděl 1 600 2 6 9

20.30 fotografický materiál Urbánková 6 6

21.20 Přes.mech.-hrací stroje Nekuža 2 250 000 2

21.40 Přes.mech.-stř.zbraně řezníček 2 95 000 3 5

21.60 Přes.mech.-hodiny Nekuža 2 21 250 2

21.70 jemná mech.-různé Nekuža 11 281 000 11

22.00 Zravot.technika Slabotínský 4 4

23.20 Tech.domácnosti Bartošová 13 1 14

25.60 Nákl.a os.automobily řezníček 2     470 000 2

29.00 didaktické pomůcky Valentová 7 7

29.10 Technické hračky Valentová 13 2 15

30.01 Elektronické pomůcky Hluší 1 1

30.07 Pichtovy stroje Hluší 1 1

40.10 Potápěčská technika Holman 1 1

50.00 Varia Holman 2       40 094 1 6 12 21

celkem 2 504 444,- kč
  

ZápŮjČky a výpŮjČky
smlouva o výpůjčce (TMB půjčuje bezplatně jiné organizaci)
celkem uzavřených 26 smluv na celkem 331 zapůjčených 
sbírkových předmětů: 
⁄ výstavy – 325 sbírkových předmětů
⁄ předváděcí jízda – 6 sbírkových předmětů – autobusů
⁄ muzea – 190 sbírkových předmětů
⁄ jiné subjekty – 141 sbírkových předmětů

Nájemní smlouva (placená zápůjčka) 
celkem uzavřeno 10 smluv na pronájem celkem 32 sbírkových 
předmětů. Z toho byla jedna smlouva na jeden předmět hrazena 
TMB, a to 4.000 Kč.
TMB jako pronajímatel sbírkových předmětů jinému subjektu 
dostal zaplaceno celkem 139.050 Kč.

výpůjční smlouva 
TMB má zapůjčeno bezplatně od jiné organizace: celkem uzavřených 
51 smluv; celkem 733 zapůjčených předmětů 
⁄ do stálé expozice: 46 předmětů
⁄ pro výstavy: 673 předmětů
⁄ na studium: 14 předmětů
⁄ zapůjčeno z muzeí: 308 předmětů
⁄ zapůjčeno od jiných subjektů: 212 předmětů
⁄ zapůjčeno od soukromých osob: 213 předmětů
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rekapituLace pŘírŮstkŮ sbírkových pŘedmětŮ v tmb od roku 1953 do 2017

rok
počet

přírůstkových 
čísel

počet 
odepsaných 

přírůstkových 
čísel z celého 

sbírkového fondu

skutečný stav počet odpisů 
přírůstkových 

čísel příslušného 
roku k 31. 12. 2000

Pohyb přírůstkových 
čísel v roce

Celkem

1953 190 0 190 175

1954 125 0 125 315 22

1955 100 0 100 415 23

1956 68 0 68 483 4

1957 8 0 8 491 1

1958 28 0 28 519 1

1959 41 0 41 560 19

1960 55 0 55 615 7

1961 34 1 33 648 4

1962 141 4 137 785 11

1963 166 1 165 950 35

1964 30 4 26 976 1

1965 47 0 47 1023 11

1966 42 2 40 1063 1

1967 11 1 10 1073 1

1968 27 1 26 1099 1

1969 25 4 21 1120 5

1970 994 62 932 2052 328

1971 1017 0 1017 3069 355

1972 605 2 603 3672 27

1973 2002 21 1981 5653 58

1974 10502 2 10500 16153 3164

1975 2001 17 1984 18137 402

1976 1772 0 1772 19909 130

1977 822 8 814 20723 72

1978 960 54 906 21629 32

1979 702 0 702 22331 49

1980 882 13 869 23200 32

1981 1296 0 1296 24 496 19

1982 987 3 984 25480 16

1983 1061 1 1060 26540 55

1984 550 7 543 27083 56

1985 522 18 504 27587 3

1986 575 27 548 28135 16

1987 499 310 189 28324 10

1988 438 315 123 28447 5

1989 306 92 214 28661 12

1990 611 1207 -596 28065 70

1991 266 317 -51 28014 2

1992 385 92 293 28307 4

1993 183 302 -119 28188 1

1994 144 22 122 28310 0

1995 173 0 173 28483 8

1996 161 0 161 28644 0

1997 288 186 102 28746 5

1998 176 0 176 28 922 1

1999 270 1 269 29191 1

2000 328 0 328 29519 0

Předchozí přehled pracuje jen s přírůstkovými čísly. 30. 7. 2002 byla Sbírka Technického muzea 
v Brně zapsána do centrální evidence Ministerstva kultury ČR CES. Následující výstupy pro přehled 
jsou zpracovány z počítačového programu demus. Zde je zapsána celá původní sbírka a všechny 
přírůstky a úbytky včetně průběžného rozepsání přírůstkových čísel na inventární z předcházejících 
let. V současné evidenci jsou stále přírůstková čísla, kterým nebyla dosud přidělena inventární čísla. 
Po přidělení těchto čísel dojde ke změně celkových počtů, aniž by tento nárůst odpovídal novým 
přírůstkům v daném roce. Pouze z tohoto důvodu bude docházet ke skokové změně celkového počtu 
inventárních čísel, která nebude odpovídat přírůstkům.
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rok

Nové přírůstky
odpisy z celého

sbírkového fondu
celkem skutečný 

sbírkový fond

počet 
přírůstkových

čísel

počet 
inventárních 

čísel

počet 
odepsaných 

přírůstkových 
čísel

počet 
odepsaných 
inventárních 

čísel

přírůstková 
čísla

inventární 
čísla

2001 834 1332 0 57 30 060 36 036

2002 241 256 1752 284 28 549 37 540

2003 173 244 0 0 28 722 37 784

2004 403 234 3 116 29 122  37 902

2005 546 680 10 63 29 658 38 518

2006 471 554 6 10 30 123 39 062

2007 290 836 62 11 30 351 48 857

2008 262 654 7 7 30 606 50 151

2009 462 578 8 7 31 059 50 799

2010 319 508 0 0 31 378 51 249

2011 335 409 1 1 31 712 51 958

2012 300 596 175 203 31 837 52 351

2013 273 281 0 0 32 110 52 725

2014 184 223 4 4 32 290 53 032

2015 331 379 5 200 32 616 53 431

2016 519 581 1 1 33 134 54 750

2017 176 676 0 0 33 310 56 537

iNformace o ČiNNosti NákupNí komise
V měsíci únoru a listopadu 2017 se uskutečnila jednání poradního sboru pro sbírkotvornou 
činnost. Muzeum získalo a zapsalo do chronologické evidence 176 nových přírůstků – předmětů 
zaevidovaných prvním stupněm evidence – přírůstkovým číslem.  
Nákup předmětů byl celkem za 3.840.989 Kč (1.681.600 Kč a 2.159.389 Kč). V únoru 2017 první nákupní 
komise schválila nákup automobilu Škoda 765 kombi (r. výr. 1977), na který jsme žádali dotaci MK 
z programu ISO (Integrovaný systém ochrany na výkup předmětů kulturní hodnoty), 
ale příspěvek 1.200.000 Kč na tento nákup jsme od MK bohužel neobdrželi. I přes to však byly platby 

z první nákupní komise vypořádány. druhá nákupní komise schválila nákup všech nabízených 
předmětů do sbírek, ale realizace plateb byla přesunuta až na počátek roku 2018. 
Panem ředitelem TMB byl schválen průběžně během celého roku nákup sbírkových předmětů per 
rollam za celkem 822.844 Kč (17 předmětů). 

tmb získalo celkem nákupem sbírkové předměty za 2.504.444 kč.

evideNce a uLoŽeNí sbírkového foNdu tmb
Sbírka Technického muzea v Brně je evidována v Centrální evidenci sbírek MK ČR pod číslem TMB/002 
– 002 05 – 06 /131002. Celkem obsahuje k 31. 12. 2017 sbírkový fond muzea 56 569 evidenčních čísel 
(inventárních čísel 56 537 a 32 dosud nerozepsaných přírůstkových čísel, která budou zpracována 
postupně). Počet katalogizovaných inventárních čísel k 31. 12. 2017 je 56 537. Výše uvedená čísla 
jsou bez vyřazených předmětů (6 607 inventárních čísel a 5 542 čísel přírůstkových). 15 401 
je digitalizovaných v podobě obrazového záznamu. jedná se o základní stupeň digitalizace – digitální 
fotografie pro identifikaci a základní prezentaci sbírkových předmětů. databáze dEMUS – k 31. 12. 2017 
celkem 15 401 připojených snímků. (Katalog - jpg 10562 a fotoarchiv -jpg 4839).
V průběhu roku 2017 byla prováděna příprava dat na přechod evidence sbírek na nový program Museion. 
V závěru roku byla provedena migrace dat a byl spuštěn program ve zkušebním provozu, nicméně s ostrými 
daty. Od prosince 2017 se tedy program dEMUS již nepoužíval. Nadále probíhá dolaďování programu 
Museion dle našich požadavků a praktický zácvik uživatelů po úvodním školení, které proběhlo začátkem 
prosince. Zavedením programu Museion předpokládáme zkvalitnění práce se sbírkami. 
K záznamům v programu dEMUS byly postupně doplňovány obrazové informace – u nově získaných 
předmětů ve 100 %, u předmětů získaných před rokem 2000 postupně, podle možností, a tato 
obrazová dokumentace byla beze zbytku migrována do programu Museion.
Zápisy nových sbírkových předmětů a změn do CES byly prováděny pravidelně. Inventarizace sbírek 
v desetiletém cyklu proběhla dle plánu. V roce 2017 bylo inventováno 7 646 sbírkových předmětů, což 
činí 13,5 % všech evidovaných předmětů. Ztráty předmětů nebyly zjištěny, pouze přetrvává zhoršování 
stavu některých sbírkových předmětů z důvodu nevhodných podmínek ve skladovacích prostorech. 
V roce 2017 byl uveden do provozu renovovaný depozitář (objekt SO 033) v areálu řečkovice a byl 
postupně naplňován sbírkovými předměty – v průběhu roku ještě stavba vysychala a postupně byly 
spouštěny jednotlivé systémy budovy. Trezorová místnost byla v tomto objektu vybavena mobiliářem 
pro uložení zbraní a v podzimních měsících 2017 byla přestěhována za doprovodu Policie ČR sbírka 
zbraní. V závěru roku bylo provedeno zabudování kamerového systému, EPS a EZS do prostor objektu 
SO 032 v areálu řečkovice. Tento projekt byl realizován z prostředků ISO. 
V závěru roku tak došlo ke zlepšení podmínek pro uložení části sbírkových předmětů. Podmínky 
v ostatních skladovacích prostorech (neodpovídají požadavkům na depozitáře) se nezměnily. Situaci 
bude podstatně řešit až vybudování centrálního depozitáře TMB někdy v budoucnosti.
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III / OCHRANA PřEdMĚTů KUlTURNÍHO dĚdICTVÍ A dAlŠÍ PRÁCE

koNZervováNí sbírových pŘedmětŮ tmb
(vč. údržby vozů, přípravy exponátů apod.)

Název předmětu ks konzervoval

Autobus Karosa B931 1 TMB řečkovice

Autobus Škoda 706RTO 1 TMB řečkovice

Trolejbus Škoda 6Tr 1 dPMB, a.s.

Trolejbus Škoda 7Tr 1 dPMB, a.s

Trolejbus Škoda 9Tr 1 dPMB, a.s

Trolejbus Škoda T11 1 dPMB, a.s

Historické foto. snímky 1210 externí pracovníci

Střelné zbraně
(přemístění - nový depozitář) 271 POTPaT

Kulomet vz. 26 1 Andrýsek

Kulomet vz. 59 1 Andrýsek

Brašna se zásobníky 1 Andrýsek

Samopal vz. 61 1 Andrýsek

granát RPg 1 Andrýsek

Kulomet vz. 26 1 Andrýsek

Kulomet vz. 26 1 Andrýsek

Kulomet vz. 37 1 Andrýsek

Kulomet vz. 37 1 Andrýsek

Kulomet vz. 37 1 Andrýsek

lafeta dZ 27 1 Andrýsek

lafeta dZ 27 1 Andrýsek

lafeta dZ 27 1 Andrýsek

Brašna na zásobníky 1 Andrýsek

Brašna na zásobníky 1 Andrýsek

Periskop stěnový 1 Andrýsek

Periskop stěnový 1 Andrýsek

Soustruh revolverový 1 POKPaT, Kroužil

Vrtačka sloupová 1 POKPaT, Kroužil

Šeping obrážečka 1 POKPaT, Kroužil

frézka drážkovací 1 POKPaT, Kroužil

Automobil Z9, demontáž motoru 1 Peška

Název předmětu ks konzervoval

litinové rozvody vody lokomotivy 
Caroline 2 Truksa

Praga V3S POP 1 Peška,Šebela

Škoda 1203/1500 Sanita 1 Peška,Šebela

UAZ-452 zdravotní 1 Peška,Šebela

Příprava automobilů na PAT 2017 15 POTPaT, KEd

Preventivní ošetření sb.předmětů 
v Kovárně v Těšanech 16 Hutník

Příprava a instalace exponátů pro 
výstavu Umění emailu / Technika 
smaltu

19 POTPaT, KEd

dřevěná krabička 1 Pelíšková

dřevěné počítadlo 1 Pelíšková

Vozík 1 Pelíšková

Necky s valchou 2 Pelíšková

domeček pro panenku 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková 

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Název předmětu ks konzervoval

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Hudební válec 1 Pelíšková

Stůl + židličky 4 Pelíšková

Kufr z pedigu 1 Pelíšková

frencisova turbína 1 Pelíšková

dřevěné autíčko 1 Pelíšková

Model statoru 1 Pelíšková

ladička 1 Pelíšková

Autíčko na ovládání 1 Pelíšková

Školní lavice 1 Pelíšková

Model cívky 1 Pelíšková

Model s žárovkami 1 Pelíšková

Nákres hasičské stříkačky 1 Pelíšková

Peltonova turbína 1 Pelíšková

dřevěná krabička na hru 1 Pelíšková

dřevěný vozík 1 Pelíšková

Počítadlo 1 Pelíšková

decimálka 1 Pelíšková

lékařský kufřík 1 Pelíšková

Hodiny nástěnné 1 Pelíšková

Hodiny nástěnné 1 Pelíšková

Hodiny nástěnné 1 Pelíšková

Adometr 1 Pelíšková

Smaltované vědro 1 Pelíšková

Smaltované vědro 1 Pelíšková

Chronometr 1 Pelíšková

Hodiny stolní 1 Pelíšková

Chronometr 1 Pelíšková
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Název předmětu ks konzervoval

Hodiny stolní 1 Pelíšková

Smaltovaná miska 1 Pelíšková

Svítidlo závěsné 1 Pelíšková

Smaltovaný nočník 1 Pelíšková

Koňské sedlo 1 Pelíšková

Ukázka damasku vzorek 1 Pelíšková

Nůžky z damascénské oceli 1 Pelíšková

Smaltovaná konev 1 Pelíšková

Hodiny stolní 1 Pelíšková

Smaltovaná miska bílá 1 Pelíšková

Smaltované plechy do trouby 1 Pelíšková

Smaltovaná miska modrá 1 Pelíšková

Smaltovaná miska červená 1 Pelíšková

Kastrolek 1 Pelíšková

Kastrolek 1 Pelíšková

Konvička smalt 1 Pelíšková

Plechová vývěsní cedule 1 Pelíšková

Smaltovaná cedule vlečka 1 Pelíšková

Miska smaltovaná malovaná 1 Pelíšková

Skříňka plechová 1 Pelíšková

Kamínka plechové 1 Pelíšková

dřevěné hračky pro panenku 6 Pelíšková

Smaltovaná kamna 1 Pelíšková

Smaltovaný lavor 1 Pelíšková

Kávovar 1 Pelíšková

Hrnec smaltovaný 1 Pelíšková

Hrníček smaltovaný 1 Pelíšková

Postýlka dřevěná se slamníkem 1 Kubingerová

Papacha zřízence finanční stráže 1 Kubingerová

Čepice zřízence finanční stráže 1 Kubingerová

Vzorníková kniha s textilními 
vzorky 1 Kubingerová

Pozn. k tab. 4. 1.: Z důvodu změny evidenčního systému sbírkových 
předmětů TMB bylo v daném roce pozastaveno přidělování 
inventárních čísel. Tato budou doplněna v r. 2018 v novém 
systému MUZEION k uvedeným předmětům evidovaným dočasně 
v operativní evidenci.

Název předmětu ks konzervoval

Vzorníková kniha s textilními 
vzorky 1 Kubingerová

Vzorníková kniha s textilními 
vzorky 1 Kubingerová

Čepice zřízence finanční stráže 
-brigadýrka 1 Kubingerová

Čepice zřízence finanční stráže 1 Kubingerová

Čepice dozorce finanční stráže 1 Kubingerová

Papacha zřízence finanční stráže 1 Kubingerová

Klobouk úředníka RU finanční 
stráže 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Kniha s textilními vzorky 1 Kubingerová

Panenka textilní 1 Kubingerová

Z4 - I. série – karburátor 1 Rapouch

jawa 250 pérák - 2 ks karburátorů 2 Rapouch

jawa 350 OHV speciál - karburátor 1 Rapouch

celkem konzervovaných kusů 
2017

1678
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restaurováNí sbírkových pŘedmětŮ (náročný zásah)

Název předmětu inv. č. Žád. č. ks Č. konzerv. karty konzervoval

Autobusový přívěs jelcz 17. 06 -20 1 TMB řečkovice

Trolejbus T401 17. 07 - 5 1 dPMB

Trolejbus Škoda 8Tr 17. 07 - 6 1 dPMB

Autobus jelcz 272 MEx 17. 06 -18 1 Vlastimil Urbánek

Závora IPEN, areál opevnění v Šatově 25.00-2 45/2017 1 25-00-2-d-22-2017 POKPaT, KEd

Polní pekárna chleba 25.50-2 4/2014 1 25-50-20-d21-2017 POKPaT, KEd

Automobil Praga V3S-valník (nová ložná plocha)
25.60-6

5/2016 1 nedokončeno Hrdlička

Kamera Šlechta OP 1/2017 84/2017 1 51_84_l1_2017 Pelíšková

celkem restaurovaných kusů 2017 8

koNZervováNí-restaurováNí Na ZakáZku

Název předmětu Zadavatel ks
ko-re zpráva 

(aNo/Ne)
konzervoval-restauroval

Nerezový stojan skleněné plastiky Moravská galerie Brno 1 Ne Andrýsek, Truksa, Hutník

Bronzová plastika T.g.Masaryka Město frýdlant nad Ostravicí 1 Ano č. K-R 1/2017 Mrázek, Kroužil

Vrtule z focke-wulf 190 Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Ano č. K-R 2/2017 Rapouch

Bronzové klíče a bronzové fragmenty Regionální muzeum v Mikulově 3 Ano Č. K-R 3/2017 Rapouch

železné kopí Regionální muzeum v Mikulově 2 Ano Č. K-R 4/2017 Rapouch

železný meč Regionální muzeum v Mikulově 1 Ano Č. K-R 5/2017 Rapouch

železný meč s pochvou Regionální muzeum v Mikulově 3 Ano Č. K-R 6/2017 Pelíšková

železný nožík Regionální muzeum v Mikulově 2 Ano Č. K-R 7/2017 Pelíšková

Bronzová Spona Regionální muzeum v Mikulově 2 Ano Č. K-R 8/2017 Pelíšková

Kostěné fragmenty Regionální muzeum v Mikulově 1 Ano Č. K-R 9/2017 Mazík

Soubor vybraných železných nálezů z Kralic Moravské zemské muzeum 30 NE MCK (Selucká)

Stroj na píchání okurek jihomoravské muzeum ve Znojmě 1 NE Vaníček

Části stejnokroje a výstroje pětice příslušníků 
AČR VHÚ 5 NE Mrázek

Sbírkové předměty z Muzea Betliar – Krásna 
Horka Múzeum Betliar SNM 26 NE Vaníček

celkem ko-re předmětů na zakázku 2017 79
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demoNtáŽ a traNsport pŘedmětŮ

Název předmětu akce ks datum provedl

Vojenská technika Militária 10 2017 řezníček

Obráběcí stroje Obrábění 2 17. 10. 2017 řezníček

Část osobního výtahu Varia 1 2017 Nekuža

Sbírkové předměty TMB
Vyklizení prostoru depozitáře 

v židenicích
314 26.1. 2017 POTPaT

Velorex OSCAR Transport z Písku 1 14.2. 2017 Mrázek, Kroužil

Stacionární mlátička Transport Senorady 1 28.2. 2017 POTPaT

Secí stroj Transport Senorady 1 28.2. 2017 POTPaT

Obráběcí stroje Transport do nového depozitáře 21 27.-28.3. 2017 POTPaT

Automobil Z9 Transport z depozitáře do řečkovic 1 15.2. 2017 Peška

Výstava design Transport předmětů do TMB soubor 2.-3.3. 2017
Štěpánek, 

Šebela

Historický automobil Transport do TMB 1 22.-23.3. 2017 Šebela

Vojenská strážní věž
demontáž a transport 
židenice – řečkovice

1 23.5. 2017 POKPaT

Elektromobil EMA Transport na BVV 1 20.3. 2017 Peška, Šebela

Historické automobily Transport na Muzejní noc 2017 3 24.5. 2017 Peška, Šebela

Historické automobily Transport na dětský den v TMB 3 10.6. 2017 Peška, Šebela

Historické automobily Transport z VÚ Kostelec nad labem 16 5.6. 2017 Peška, Šebela

Potapěčská technika Transport ze Štěpánova soubor 18.7. 2017 Šebela

Balíkovač slámy Transport z Pustějova 1 24.7. 2017 Mrázek, Kroužil

Vojenská technika Slavnosti chleba 2017 3 2.9. 2017
Šebela, Kroužil, 

Mrázek

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

liberec, jablonec
soubor 18.-19.10. 2017 Hutník

Název předmětu akce ks datum provedl

Stroj na seřizování 
trysek automobilů

Transport z Opavy 1 10.10. 2017 Hutník, Šebela

Historická vozidla Transport z Hradce Králové 2 1.3. 2017 Peška, Šebela

Historická vozidla Classic Show, BVV, výstava 4 16.-19.3. 2017 Šebela, Peška

Historická vozidla Transport z Olomouce 3 26.5. 2017
Šebela, Peška, 

Mrázek, Kroužil

Historická vozidla Transport z Olomouce 6 30.-31.5. 2017 Šebela, Peška

Historická vozidla Olympia Brno, vástava 3 6.6. 2017 Šebela, Peška

Historická vozidla Revival Brno, BVV, výstava 3 14.-16.7. 2017 Šebela, Peška

Historická vozidla ABB Brno, výstava 5 15.-17.9. 2017 Šebela, Peška

Historická vozidla
Transport do TMB, 

výstava automobilů
8 30.10-1.11. 2017 Šebela, Peška

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

Moravská galerie v Brně
120 říjen 2017

Pelíšková, 
Kubingerová, 

Bartošová

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

Umělecko průmyslové muzeum Praha
90 říjen 2017

Pelíšková, 
Bartošová

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

Muzeum jablonecké bižuterie
250 říjen 2017

Pelíšková, 
Bartošová

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

diecézní muzeum Olomouc
15 říjen 2017

Pelíšková, 
Bartošová

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

Klášter premonstrátů
7 říjen 2017

Pelíšková, 
Bartošová

Exponáty pro výstavu
Umění emailu / Technika smaltu

Slovenské národní muzeum Bratislava
25 říjen 2017

Pelíšková, 
Bartošová
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přeprava vojenské techniky získané do sbírek muzea z místa 
jejich uložení, 16.5. (Kostelec nad labem) a ve dnech 24. 5. – 31.5. 
(Olomouc). Zejména převoz vojenské techniky z Olomouce byl 
velmi náročný, zejména z důvodu velkého množství techniky 
a dle jejich typů – jednalo se většinou o nákladní automobily 
značek Tatra T-815, Praga V3S, traktory Zetor a vozidlo UAZ. 
Převoz techniky byl realizován dne 16. 5., kdy byly přepraveny 
automobil Praga V3S jeřáb Ad080 a automobil Tatra T-815 
v provedení AV – 15 z Vojenského zařízení Kostelec nad labem. 
Ve dnech 24.–31. 5. probíhala přeprava vojenské techniky ze zařízení 
v Olomouci. Převezena byla celkem 4 vozidla Tatra T-815, 4 vozidla 
Praga V3S, 3 traktory zetor a UAZ spolu s přívěsem valníkovým PAj. 
Na přepravu byly objednávány podvalníky firmy Assist 24 z Brna. 
Automobil UAZ-469 a přívěs valníkový byl převezen pomocí naší 
odtahové Avie. Část vozidel Praga V3S byla přepravena po vlastní 
ose, což přinášelo nutnost jejich připravení a nachystání na jízdu 
z Olomouce do Brna. 

přeprava soustruhu a frézky z jablonce nad Nisou 17. 10. 2017 
byla uskutečněna prostřednictvím vozidla Renault Master valník 
silami pracovníků TMB.   

dne 24. 10. 2017 proběhlo za doprovodu Policie ČR přestěhová-
ní sbírkových předmětů/zbraní z původního depozitáře v Brně 
židenicích do nových prostor. V novém depozitáři byly sbírkové 
předměty / zbraně roztříděny dle stanovených kategorií a uloženy 
do regálových systémů a skříní. Následně proběhne evidence nového 
uložení a zanesení nových lokací do systému evidence sbírek. 
Stěhování předmětů oboru letectví z areálu řečkovice do hangáru 
v areálu Slatina (proudové motory, vrtulník, náhradní díly a součásti) – 
duben 2017.

přeprava proudového motoru m701 do Olomouce jako zápůjčka 
firmě Honeywell Aerospace – 20. 4. 2017.

vyložení a uložení zásilky spektrometrů Nmr z Univerzity 
P. j. Šafárika v Košicích (1 kamion) 26. 4. 2017.

přeprava elektronového mikroskopu phillips sem 515 z Vysoké 
školy báňské Technické univerzity Ostrava – 18. 9. 2017.

výroba kopií a odLitkŮ

Název předmětu Zadavatel počet kusů provedl

Výroba kopií historických stereodiapozitivů, viz bod 1. 1. obor 
20.00 panorama

TMB 965 mimo TMB

Skenování historických fotografických negativů
a pozitivů pro obor 20.30 fotografický materiál = digitální kopie 
uložené v úložišti dat

TMB 1000 mimo TMB

Výroba plastik gloria Musaealis 2016 AMg ČR 4
KEd, jelínek, Truksa,  fexa, 

Andrýsek

Plastika Václav Mlýnek z Kuželova TMB, Břínek 1 KEd, Truksa

Plastika Karel Klíč TMB, nedokončeno 1 Kroužil, Mrázek, Truksa

Replika plynového hořáku vojenské polní pekárny TMB, řezníček 1 fexa

Výroba šroubů a matic pro lokomotivu Caroline TMB, Kocman 4 Andrýsek

Výroba gumového těsnění pro lokomotivu Caroline TMB, Kocman 7 fexa, Vaníček

Výroba Napierovy hůlky TMB, žád.č. 24/2017 1 Hrdlička

Výroba mosazného nosiče na automobil Austro daimler TMB, dyková-Zouharová 4 Andrýsek

Výroba repliky býčka z Býčí skály Muzeum Blanenska 2 KEd, Truksa

Replika nárazníku hasičského automobilu Tatra TMB, dyková-Zouharová 1 Truksa

Výroba prahu automobilu Z4 TMB, dyková-Zouharová 1 Hrdlička

Výroba kliky k hudebnímu stroji TMB, Nekuža 1 Hutník, fexa

Výroba krytu maznic na polní pekárnu TMB, řezníček 1 Šebela

Výroba repliky kombinézy RAf 1940 Břínek Miroslav 2017 1 Kubingerová

Výroba repliky dámských šatů 1925 do expozice Optika Anděl luboš 65/2017 1 Kubingerová

Výroba repliky dámského klobouku 1925 do expozice Optika Anděl luboš 65/2017 1 Kubingerová

Výroba repliky pánské vesty 1925 do expozice Optika Anděl luboš 65/2017 1 Kubingerová

Výroba repliky kožešinového boa 1925 k šatům do expozice Optika Anděl luboš 65/2017 1 Kubingerová

Výroba repliky nášivky RAf Břínek Miroslav 2017 1 Kubingerová

výroba replik a odlitků celkem 2000
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opravy a vLastNí výroba (nesbírkové předměty)

Název předmětu počet kusů provedl

Amonit – výroba formy 2 Kroužil

Výroba informačních panelů, areál 
opevnění v Šatově 3 POKPaT, KEd

Nátěry dřevěných částí a konstrukcí 
v objektu Šlakhamr - POKPaT, KEd

Nátěry interiéru objektu opevnění 
v Šatově

- POKPaT, KEd

Výroba razidla Al žetonků – Škoda 720 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – Muzejní noc 2017 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – výstava lego 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – Škoda 500HB 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – výstava 
Tajemný Himalaj 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – Praga V3S 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – 20let Ignis 
Brunensis

1 jelínek

Razidlo Al žetonků – Škoda Tudor 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – kulomet Bren 1 jelínek

Výroba stojanu pod PC 1 Hutník, fexa

Výroba stojánků pro informační tabule 20 Truksa

Výroba nádrže na vodu pro výheň 1 Truksa

Zabezpečení vitríny 1 Andrýsek

Oprava interaktivní pomůcky – Korýtko 12 Hrdlička

Výroba ohrádek k výstavě
„dinosauři na řetězu“ 15 Hrdlička

Výroba podstavce 1 Hrdlička

Výroba nástavby licího kelímku 1 Truksa

Výroba polic pod monitory PC 2 Hrdlička

Razidlo Al žetonků – výstava 
Umění emailu / Technika smaltu 1 jelínek

Razidlo Al žetonků – výstava Káva 
lamplota

1 jelínek

Název předmětu počet kusů provedl

Razidlo Al žetonků – dětský den 1 jelínek

Výroba mříží k objektům opevnění řOP 3 Andrýsek, fexa

Výroba měděných plechů – 
polotovarů na výstavu 200 Hutník, 

Andrýsek

Výroba šroubů do zámku automobilu 
Praga V3S 4 Andrýsek

Výroba skříně, Stará huť 1 Hrdlička

Výroba pracovní desky, Stará huť 1 Hrdlička

Výroba informačních panelů, Stará huť 20 Hrdlička

Výroba knoflíků pro uniformy RAf 15 Andrýsek
Výroba sololitových podložek A4 
do expozice Optika a Výpočetní 
technika TMB

30 Hrdlička

Výroba polotovarů dřevěných 
kulatin, akce jaro na mlýně, Vodní 
mlýn ve Slupi

50 Hrdlička

Výroba přípravku pro převoz flašinetů 1 Hrdlička

Výroba a instalace mříží pro 
zabezpečení trezoru zbraní TMB 2 Truksa

Oprava chladících vík k lokomotivě 
Caroline

2 Truksa

Výroba háčků do šatny TMB 30 jelínek

Výroba dřevěného modelu 
do expozice Výpočetní techniky 1 Hrdlička

Interaktivní pomůcka destička 
s kolíčky

1 Hrdlička

Výroba střílny pro lafetu Ul1 2 Andrýsek

Oprava repliky historického zámku, 
Vodní mlýn ve Slupi 1 fexa, Andrýsek

Oprava mosazného nosiče 
automobilu Austro daimler 1 Andrýsek

Výroba mříží do nového depozitáře 
v řečkovicích 4 Hutník, Truksa

Ražba Al žetonků TMB 6385 jelínek, Hutník, 
Mazík, Kroužil

Pozn.: Z celkového počtu 7049 ks je 6385 ks ražených pamětních 
žetonků TMB z hliníkové slitiny.

Název předmětu počet kusů provedl

Montáž zabezpečení vitríny, 
Salon mechanické hudby 2 Hrdlička, 

Vaníček

Instalace mříže v objektu opevnění 
řOP Šatov

1 POKPaT

Výroba krytu maznic na polní pekárnu 1 Šebela

Výroba formy na knoflíky R.A.f. 4 Kroužil

Výroba smaltovaných kachlí 60 Pelíšková

Výroba vzorníku smaltů 50 Pelíšková

Výroba postupu výpalu kachle 7 Pelíšková

Úprava zlatnické stolu, výstava 1 Pelíšková

Výroba smaltované skládačky pro 
děti, výstava

50 Pelíšková

Výroba ochranných plátěných 
obalů na sbírkové textilní předměty 10 Kubingerová

Výroba ochranného potahu na 
kolovrátek píšťalový s vyšívaným 
logem TMB

1 Kubingerová

Výroba zatemňovacích závěsů 
do expozice Stará huť 6 Kubingerová

Výroba plachty na vojenská nosítka 1 Kubingerová

Výroba interaktivní oblékací 
panenky pro edukační aktivity 
v expozicích TMB

1 Kubingerová

Výroba doplňků pro interaktivní 
oblékací panenky pro edukační 
aktivity v expozicích TMB

5 Kubingerová

Výroba závěsů a textilních dekorací 
do výstavy 6 Kubingerová

Ošetření textilních vzorků ze SPŠT Kubingerová

opravy a výroba celkem 7049
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koNZuLtaČNí ČiNNost odboru vědy a techNiky, odobrNé a opoNeNtské posudky, aNaLýZy Na ZakáZku

Název Zadavatel datum garant

Konzultace zabezpečení uložených zbraní v novém depozitáři v řečkovicích Policejní prezidium ČR Průběžně v roce 2017 řezníček

Konzultace k veřejnému vystavování zbraní v rámci výstavy Městské muzea Blatná Průběžně v roce 2017 řezníček
Konzultace k přípravě stálé expozice historie celnictví Ing. Bc. Richard M. Sicha ředitel muzea K-S14 Králíky Průběžně v roce 2017 Bartošová
Konzultace k problematice vodních mlýnů na pramici dr. jiří langer, Rožnov p. Radhoštěm duben 2017 gilbertová
Konzultace k předmětu – sklářské nůžky jiří Mačuda, jihomoravské muzeum ve Znojmě květen 2017 gilbertová
Konzultace k problematice perleťářství Pavlína lesová, Muzeum Blanenska květen 2017 gilbertová
Recenzní posudek článku M. Merglové Stránské: Portrét Phdr. Bohuslava Horáka... Sborník Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 29/2017 Holman
Konzultace k historii a umístění litografického lisu Zora wörgötter, Německo září 2017 gilbertová
E-mailová konzultace o pohonné jednotce skupinové stereoprohlížečky / panoramy v TMB p. Martin Kohler, fridrichshafen, Německo 5. 2. 2017 Urbánková
E-mailová konzultace o možném užití suchých želatinových desek amatérským fotografem v roce 1883 p. Vladimír Šebeček 13. 2. 2017 Urbánková
Telefonická konzultace o možnostech ošetření historických kolorovaných diapozitivů z let 1916–17 SOA Brno 22. 2. 2017 Urbánková
E-mailová konzultace o kolektivních stereoprohlížečkách  v souvislosti s otevřením expozice v Třebíči p. Vendula janásová, Česká televize Brno 7. 3. 2017 Urbánková
Konzultace k mechanismu stolní stereoprohlížečky zn. Kalloscop (telefonicky + e-mail) p. jan gazdík, konzervátor Muzea jAK v Uherském Brodě 4. 8. 2017 Urbánková
Konzultace k pozůstalosti prof. Antonína Smrčka (e-mail) p. Ivan Krejčí, badatel 18. 8. 2017 Urbánková
Montánní krajina, posudek grantová agentura Univerzity Karlovy leden 2017 Merta

Posudek na nominaci „Tkaní vzorovaných tkanin - činovati na Horňácku“ na Seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury jihomoravského kraje. Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. září 2017 Mertová

Posudek na rukopis knihy Koutní plachty Slovenska Národní muzeum září 2017 Mertová
Posudek na projekt: Elektronický katalog Výšivky na výřez z Uherskohradišťska ze sbírek Slováckého muzea. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti září 2047 Mertová
Konzultace k určení mechanického hracího stroje ve videozáznamu NfA v Praze Mgr. j. Mačuda, Regionální muzeum v Mikulově 1/ 2017 Nekuža
Konzultace k náplni předmětu Muzejně výstavní praktikum ff MU, Ústav archeologie a muzeologie 1/2017 Nekuža
Posouzení stavu motorgenerátoru NEOB Energy, Ing. V. Hrbata 1/2017 Nekuža
Konzultace podkladů pro výrobu modelu tramvaje v Bohumíně Ing. lumír Macura, místostarosta Bohumína 1/2017 Nekuža
Konzultace zápůjčky exponátů na výstavu  „Vysílá studio Brno“ Muzeum města Brna, p. Martin Samson 1/2017 Nekuža
Konzultace k náplni přednáškového cyklu o technických památkách a TMB pro U3V Mendelu MENdElU, Celoživotní vzdělávání, Mgr. l. Kamanová 2/2017 Nekuža
Konzultace stavu opravárenského šicího stroje vz. 53 j. Hriech, Petrova ves, Slovensko 2/2017 Nekuža
Konzultace stavu psacího stroje Consul s dlouhým válcem Archiv VUT Brno, Mgr. Zuzana Strunková 2/2017 Nekuža
Konzultace podnikové agendy VÚ Elitex v Brně a  akvizice Ing. Martin Slepička, jednatel, SM Research 2/2017 Nekuža
Konzultace stavu mlýnských strojů, sýpka Sokolnice jolana Zouharová, Baroque loft 2/2017 gilbertová
Konzultace významu sbírky Ing. Krumbacha, bývalého zaměstnance TMB p. Radek Hurt, badatel, Miskovice 3/2017 Břínek
Posouzení stavu a ceny zlatícího lisu Ing. jiří Stöhr, RENOBAl s.r.o. 3/2017 Nekuža
Posouzení významu modelu válečné lodi Bismarck v měřítku 1 : 200 pro prezentací v TMB H. Sladká, Brno 3/2017 Nekuža
Posouzení stavu a konzultace převzetí manipulačního výtahu pro dopravu knih Ing. lubomír Mičánek, Brno 3/2017 Nekuža
Posouzení stavu elektromechanických gramofonů a magnetofonů pro majitele sbírky p. Martin Sedláček, Brno 3/2017 Nekuža
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Název Zadavatel datum garant

Konzultace zápůjčky exponátů pro výstavu  MEOPTA Přerov a stanovení finanční hodnoty Mgr. Martin Zdražil, Muzeum Komenského v Přerově 3/2017 Nekuža

Konzultace a posouzení stavu předmětů sbírky Retro-Use Miroslav Kratochvíl, dokumentátor, Retro-Use 4/2017 Nekuža
Konzultace návodu na užívání exponátů gabriela Hermannová, Strojírna Oslavany, Permonium 4/2017 Nekuža
Konzultace stavu a stanovení ceny mechanického hracího stroje jaroslav Stejný, Praha 4/2017 Nekuža
Konzultace při přípravě výstavy  Bartelmus Brno Mgr. Zeno Čižmář, Muzeum města Brna 5/2017 Nekuža, M. Pipota
Konzultace provozu exponátů výstavy a určení postupů  pro jejich údržbu Mgr. Petra Pichlová, Muzeum Brněnska, Památník písemnictví Rajhrad 5/2017 Nekuža
Posudek interní muzejní úlohy „Čas a časomerná technika“ Viera Tulínská, Slovenské technické muzeum Košice, Slovensko 5/2017 Nekuža
Konzultace stavu a posouzení úrovně akvizice – mechanického diktafonu československé výroby K. Kučera, Brno 5/2017 Nekuža
Konzultace možností archívní práce v Staatsarchiv wien pro výstavu „Průmysl 1918“ ludmila Schmerold, Vídeň 5/2017 Nekuža
Určení exponátů a posouzení stavu Mgr. jiří Mačuda, jihomoravské muzeum ve Znojmě 5/2017 Nekuža
Konzultace vzájemné spolupráce při odborných a doprovodných akcích TMB Bc. Andrea Hájková, manažerka, Hotel Slavia Brno 6/2017 Nekuža
Konzultace přípravy výstavy „Hodiny ze Schwarzwaldu“ Mgr. Patrik Pařízek, Praha 6/2017 Nekuža
Konzultace akvizice vyšívacího stroje Cornely Ing. florián, Brno 6/2017 Nekuža
Konzultace spolupráce při dokumentaci výroby traktorů Zetor Mr. Athur Nutbey, london, gB 6/2017 Zouharová dyková
Stanovení ceny kyvadlových hodin ze soukromé sbírky Petra Trubačová, Brno 6/2017 Nekuža
Konzultace akvizice digitální pobočkové telefonní ústředny Siemens Hicom 300E Ing. Tomáš Máčalík,  TElETEST – AVONET, Praha 7/2017 Nekuža
Konzultace datace a dokumentačních záznamů historického velocipedu A. gottwald V. Pochamann, Uherské Hradiště 7/2017 Zouharová dyková
Konzultace akvizice a stavu předmětů různých oborů soukromé sbírky Rostislav Ševčík, Brno 7/2017 Nekuža
Konzultace akvizice a stavu předmětů různých oborů soukromé sbírky Prof.  Ing. jiří litschmann, Ostrava 7/2017 Nekuža
Konzultace náročného restaurování a případné akvizice pákových docházkových hodin René Peyrek, Praha 7/2017 Nekuža
Konzultace stavu a akvizice vysekávacích strojů na kartonáž jana fědorová, Brno 8/2017 Nekuža
Konzultace stavu předmětů soukromé sbírky stolařského náčiní Štefan Kollár, Banská Bystrica, Slovensko 8/2017 gilbertová
Konzultace daru dokumentace různých elektronických obvodů pro obory Silnoproud v TMB doc. Ing. Milan Chmelař, CSc., VUT Brno 8/2017 Nekuža
Stanovení ceny pro nákupní komisi šlapacího autíčka Moskvič Mgr. Petr futák, Městské muzeum Strážnice 9/2017 Nekuža
Konzultace přípravy výstavy Česko-Slovensko 1918 až 1993 dr. Marek junek, Národní muzeum Historické muzeum v Praze 9/2017 Nekuža
Konzultace přípravy produkce pouťového flašinetu pro rok 2018, výrobce neznámý jaroslav Stárek, Mníšek pod Brdy 9/2017 Nekuža
Příprava výstavy Elektrotechnické asociace České republiky na MSV v Brně Ing. ladislav Sojka, Praha 9/2017 j. Pipota / M. Pipota 
Konzultace přípravy výstavy Sport v Brně 1869–2019 Ing. arch. d. Novotník, Odbor plánování a rozvoje, MmB 10/2017 Nekuža
Konzultace přípravy výstavy Sport v Brně 1869–2019 Mgr. Š. Rámišová, Národní muzeum HM 11/20107 Nekuža
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IV / KNIHOVNA TMB

kNihovNa
Knihovna Technického muzea v Brně (dále knihovna TMB) 
reprezentuje specializovanou, veřejně přístupnou knihovnu. 
Knihovna TMB je dle zákona č. 257/2001 „O knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb“, zapsána v evidenci knihoven České republiky (ev. č. 5297). 
Knihovna TMB  spravuje a buduje specializovaný, oborově zaměřený, 
knihovní fond, a to v přímé relaci k informačním potřebám 
odborných, vědeckých a výzkumných aktivit svého zřizovatele, TMB. 
Specializovaný knihovní fond je zpřístupňován uživatelům knihovny 
TMB, tito jsou, dle pracovně-právního vztahu ke zřizovateli knihovny, 
kategorizováni do dvou kategorií, pro které platí rozdílné podmínky 
v přístupu ke knihovnímu fondu a poskytovaným službám. 
jde o kategorie:
⁄ interní uživatelé – tj. odborní pracovníci v pracovněprávním 
vztahu k TMB – absenční a prezenční výpůjčky dokumentových 
jednotek, meziknihovní výpůjční služby (MVS), mezinárodní 
meziknihovní výpůjční služby (MMVS), rešeršní služby, 
reprografické a ediční služby,  
⁄ externí (ostatní) uživatelé – odborná i laická veřejnost –
prezenční výpůjčky dokumentových jednotek, MVS a MMVS 
za úplatu, reprografické služby za úplatu).   
Provoz knihovny TMB zabezpečují dva pracovníci. jeden má 
na starosti výpůjční službu, provoz tří kopírovacích strojů, 
laminování, termovazbu a obsluhu strojů pro vazbu publikací 
vydaných TMB do 100  ks. Náplní práce druhého pracovníka 
je akvizice, katalogizace a digitalizace knihovního fondu, dále 
zajištění MVS a MMVS, informační a rešeršní služby. dále provoz 
edičního skladu a potřebná agenda a inventura edičního skladu 
a knihovny. Knihovna TMB nemá dobrovolné pracovníky. 
Knihovna TMB má tři počítače připojené na internet. dva počítače 
slouží primárně pro potřeby pracovníků knihovny TMB. Mimo jiné pro 
účely katalogizace dokumentových jednotek v Automatizovaném 
knihovním systému (do 8. 11. AKS Clavius, od 8. 11. AKS Tritius) 
a pro zajištění elektronických výpůjčních služeb. Třetí počítač je určen 
pro uživatelskou veřejnost.
Pro fond knihovny (cca 10 000 sv.), uložený ve skladu v litenčicích, 
se hledá umístění – v  roce 2018 bude pravděpodobně přestěhován 
do objektu TMB Brno-Slatina. 

stav kNihovNího foNdu k 31. 12. 2017 :
Knihy 52 376
Negativy 14 101
Pozitivy 110
Stereo-diapozitivy 9 700
Mapy 803
filmy 488
Mgf-Video 279
Rukopisy 310
firemní literatura 5 560
Cd-R 654
Plakáty 803
celkem 85 184 (dok. jednotek) 

V roce 2017 knihovna TMB pokračovala v zajišťování přístupu 
do bibliografické a citační databázové platformy web of Science 
(součást profesionální placené informační služby web of Knowledge 
firmy Thomson Reuters). databázová platforma woS je dostupná 
z počítačů TMB (pro pracovníky TMB) a z uživatelského počítače 
knihovny TMB (pro externí uživatele knihovny TMB).
Za rok 2017 činil přírůstek knihovního fondu 1 983 nově 
zaevidovaných dokumentových jednotek.  
Při současné retro-katalogizaci knihovního fondu je k datu 
31. 12. 2017 v AKS Tritius zaznamenáno 11 682 dok. jednotek. 

statistika ČteNáŘŮ v roce 2017
Registrovaní čtenáři 234
Zaměstnanci muzea 111
Ostatní veřejnost 123
Čtenáři studovny 348
Čtenáři knihovny 641
Čtenáři celkem 1 989

Pozn.: Čtenáři studovny rozumíme počet čtenářů, kteří využili služby 
studovny (protože je knihovna TMB knihovnou prezenční, jedná se 
o čtenáře z řad veřejnosti i o muzejní pracovníky). Čtenáři knihovny 

znamenají počet čtenářů, kteří si vypůjčili materiály mimo knihovnu
(absenční výpůjčky mimo knihovnu jsou výpůjčkami pouze pracovníků 
muzea). Počet nesouhlasí s počtem zaregistrovaných čtenářů 
a zaměstnanců muzea, protože tito si mohou vypůjčit materiály opakovaně.

statistika výpŮjČek v roce 2017
Knihy prezenčně 1 549
Časopisy prezenčně 1 687
Prezenčně celkem 3 236
Knihy absenčně 407
Časopisy absenčně 886
Absenčně celkem 1 293
výpůjčky celkem 4 529

statistika sLuŽeb kNihovNy v roce 2017
MVS TMB  7
MVS pro TMB 41
Zvláštní druhy 1 039
Rešerše 19
Konzultace 346
Upomínky 19  
Pozn.: Rešerše, konzultace a upomínky se do statistiky výpůjček 
nepočítají. Rešerše jsou informace ve formě dokumentografických 
nebo faktografických záznamů, týkajících se uživatelem daného 
tématu; konzultacemi se rozumí písemné nebo ústní podání informací 
o určité odborné problematice resp. informací o relevantních 
informačních zdrojích (interních, externích) o dané problematice.

fiNaNČNí prostŘedky vyNaLoŽeNé v roce 2017:
⁄ předplatné periodických publikací: odborné časopisy a noviny 
⁄ vazbu zkompletovaných ročníků časopisů
⁄ spolufinancování projektu na zakoupení nového 
 Automatizovaného knihovního systému Tritius firmy lanius
⁄ serverhosting AKS Tritius (listopad, prosinec 2017)
celkové náklady: 109 665 kč
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V / PREZENTAČNÍ ČINNOST

expoZice
pŘehLed expoZic v hLavNí budově tmb
(otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin)
⁄ Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana
⁄ Parní motory   
⁄ Historická vozidla
⁄ galerie automobilů
⁄ Historická stereovize
⁄ Nožířství
⁄ Kovolitectví
⁄ železářství
⁄ Salon mechanické hudby
⁄ Od tamtamu k internetu
⁄ letecká historie a plastikové modelářství
⁄ Kultura nevidomých
⁄ Ulička řemesel
⁄ Čas nad námi a kolem nás
⁄ Technická herna
⁄ letecké motory
⁄ Externí expozice letounů
⁄ Expozice optiky a výpočetní techniky

program historické stereoviZe  –  paNorama 
⁄ Španělsko (nové snímky) leden
⁄ Horní a dolní Rakousy (staré snímky) únor
⁄ francie (nové snímky) březen
⁄ Evropská sakrální architektura (staré snímky) duben
⁄ Snímky horolezce jana Trávníčka. doprovodný program 
 k výstavě Magický Himálaj (nové snímky) květen
⁄ Ignis Brunensis (Nové snímky) červen
⁄ Asie – Indie, Srí lanka, Thajsko (staré snímky) červenec
⁄ Německo (nové snímky) srpen
⁄ 80. výročí úmrtí TgM (staré snímky) září
⁄ Africká příroda (PREMIÉRA) říjen
⁄ Italské přístavy (staré snímky) listopad
⁄ České a moravské betlémy (nové snímky) prosinec

expoZice iN situ – techNické památky
kovárna v těšanech / duben–květen, říjen, so + ne,
9:00–17:00 (jindy na objednávku) červen–září, út–ne, 9:00–17:00
větrný mlýn v kuželově (Nkp) / duben–květen, říjen, so + ne,
9:00–17:00 (jindy na objednávku) červen–září, út–ne, 9:00–17:00
vodní mlýn ve slupi (Nkp) / duben–říjen, út–ne, 9:00–17:00
(mimo sezónu na objednávku). V případě nevhodných klimatických 
podmínek – povodně je možné omezení či uzavření provozu
stará huť u adamova / duben–květen,říjen, so + ne, 9.00-17:00, 
(jindy na objednávku) červen-září, út - ne, 9:00-17:00
areál čs. opevnění šatov mj–s 3 Zahrada / duben–květen, 
říjen, so + ne, 9:00–17:00 (jindy na objednávku) červen–září, út–ne, 
9:00–17:00
šlakhamr v hamrech nad sázavou / květen–září, út–ne, 
9:00–17:00, říjen, so + ne, 9:00–17:00 (mimo sezónu na objednávku)
Poznámka: ve dnech státního svátku (v měsících duben–říjen) 
jsou památky rovněž otevřeny. V období, kdy památka otevírá 
v režimu út–ne a státní svátek připadne na pondělí, následuje 
zavírací den v úterý.

depoZitáŘ mhd
areáL městské hromadNé dopravy v LíšNi
květen, červen, září, říjen, út–pá, jen na objednávku
Poznámka: exkurze je nutno minimálně 14 dní předem 
telefonicky dohodnout se správcem depozitáře prostřednictvím 
pokladny expozic (recepce) TMB tel.: 541 421 463!
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výstavy a výstavNí aktivity tmb

Název akce datum Místo garant Poznámka

Autíčka 1:18 1. 1. – 31. 1. 2017 Trezorová místnost Rauš Přesah z 2016

dINOSAUřI NA řETĚZU: 
Mechatronika a iluze

1. 1. – 19. 3. 2017
Výstavní prostor a 

expozice parních motorů, 
Šikulová Přesah z 2016

Technické kreslení a zobrazování 1. 1. – 31. 3. 2017 EHA Nekuža Přesah z 2016

fenomén Igráček 1. 1. – 31. 1. 2017
Muzeum silnic 
ve Vikýřovicích

Rauš Přesah z 2016

fenomén Igráček: 50. výstava 1. 1. – 12. 2. 2017 PKV Rauš Přesah z 2016

fenomén Igráček 1. 1. – 19. 2. 2017 Zámek Klášterec nad Ohří Rauš Přesah z 2016

Proměny Brna aneb 13 pohledů 
objektivem času

13. 1. – 26. 3. 2017 Vila löw Beer Anděl
ve spolupráci s Muzeem 

Brněnska

Regiontour 2017 19. 1. - 22. 1. 2017 BVV žák

Krása kovu, ohně a damascénské oceli 24. 1. – 26. 3. 2017
Muzeum jesenicka, vodní 

tvrz jeseník
Rauš / Slabotínský

Stopy na Annapurně 6. 2. – 31. 3. 2017
Moravská zemská 

knihovna
Slavíková

Výstava ve spolupráci 
s česko-nepálským spolkem

NEPÁl – náboženské svátky – fotografie 
Taťány Slavíkové a jiřího Šopfa

22. 2. – 31. 3. 2017 Knihovna jiřího Mahena Slavíková
Výstava ve spolupráci 

s česko-nepálským spolkem 

fenomén Igráček     23. 2. – 23. 4. 2017
Muzeum Českého krasu 

v Berouně
Rauš

Počátky českého slepeckého tisku 7. 3. – 20. 6. 2017 Ochoz Hluší

Classic car show 2017 17. 3. – 19. 3. 2017 BVV Zouharová dyková

AMPER 2017 21. 3. - 26. 3. 2017 BVV žák

Pro dítě 2017 21. 3. – 26. 3. 2017 BVV žák / Rauš

Pivo, tabák, dýmečka…radost mého 
dědečka

8. 4. – 8. 5. 2017 Těšany Štork (zástup za Rd)

fenomén Igráček 9. 4. – 3. 9. 2017 Muzeum dopravy Bratislava Rauš

Svět kostiček® – vstupte do světa lEgO® 11. 4. – 11. 6. 2017 Tretorová místnost žák

Přehlídka automobilové techniky aneb 
To bude jízda!

22. 4. – 23. 4. 2017 řečkovice Kocman
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Název akce datum Místo garant Poznámka

Choceň za první republiky 27. 4. – 23. 5. 2017 Orlické muzeum v Chocni Najbertová / řezníček
Spoluprác s historickým 
kroužkem ZŠ v Chocni  

MAgICKÝ HIMÁlAj Velehory v Brně 29. 4. – 30. 9. 2017 3. patro, PKV, EHA Vedra

Ohňostroje Ignis Brunensis 16. 5. – 25. 6. 2017 Mg Najbertová

Ukázkové tavby exp. kovolitecké dílny 20. 5. 2017 TMB KEd Mrázek

Předváděcí jízdy historických autobusů 20. 5. 2017 Brno Kocman dopr. program Muzejní noci

Předváděcí jízdy historických autobusů 27. 5. 2017 Stará huť u Adamova Kocman dopr. program dne muzeí

Mechanismy Karla Šebely 13. 6. – 31. 12. 2017 Salon mechanické hudby Nekuža

dESIgNÉRA! 14. výstava diplomových 
prací studentů VUT

28. 6. – 30. 9. 2017 Mg žák

Kdo si hraje, nezlobí 4. 7. – 30. 9. 2017 Trezorová místnost Valentová / dobiáš

Brno Revival 2017 mezi pavilony 14. 7. – 16. 7. 2017 BVV Zouharová dyková

Slavnosti chleba 2017 2. 9. 2017 Slup Hubr

Vzpomínka na zakladatele brněnského 
ústavu pro nevidomé jana Nepomuka 
františka Rafaela Bietla

19. 9. – 31. 12. 2017 ochoz Hluší

Káva lamplota – prvotřídní kvalita 5. 10. – 31. 12. 2017 PKV Urbánková / Bartošová

fenomén Igráček 6. 10. – 31. 12. 2017 STM v Košicích Rauš

MSV 9. 10. – 13. 10. 2017 BVV žák

Umění emailu / Technika smaltu 31. 10. – 31. 12. 2017 3. patro Stöhrová Vernisáž 30. 10. 2017

fenomén Igráček 20. 10. – 20. 11. 2017 Obchodní dům Zlín Rauš

fenomén Igráček 20. 10. – 31. 12. 2017 dům umění Znojmo Rauš

S kováři na cestách 16. 11. – 31. 12. 2017
Muzeum silnic 
ve Vikýřovicích

Slabotínský
Putovní výstava 

damascénské nože

fotograf františek wágner a Tišnov 25. 11. – 31. 12. 2017 Muzeum města Tišnova Anděl
Ve spolupráci 

s Podhoráckým muzeem 
a Muzeem města Tišnova

Rytíři nebes – fragmenty 28. 11. – 31. 12. 2017 Trezorová místnost Břínek / žák

Když zastaví se čas (výstava betlémů) 2. 12. – 3. 12. 2017 Těšany Štork
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putovNí výstavy tmb 

Název akce datum místo garant poznámka

fenomén Igráček 1. 1. – 31. 1. 2017 Muzeum silnic ve Vikýřovicích Rauš Přesah z 2016

fenomén Igráček: 50. výstava 1. 1. – 12. 2. 2017 PKV Rauš Přesah z 2016

fenomén Igráček 1. 1. – 19. 2. 2017 Zámek Klášterec nad Ohří Rauš Přesah z 2016

Krása kovu, ohně a damascénské celi 24. 1. – 26. 3. 2017 Muzeum jesenicka, vodní tvrz jeseník Rauš / Slabotínský

fenomén Igráček     23. 2. – 23. 4. 2017 Muzeum Českého krasu v Berouně Rauš

fenomén Igráček 9. 4. – 3. 9. 2017 Muzeum dopravy Bratislava Rauš

fenomén Igráček 6. 10. – 31. 12. 2017 Slovenské technické muzeum v Košicích Rauš

fenomén Igráček 20. 10. – 20. 11. 2017 Obchodní dům Zlín Rauš

fenomén Igráček 20. 10. – 31. 12. 2017
dům umění jihomoravského muzea 

ve Znojmě
Rauš

S kováři na cestách 16. 11. – 31. 12. 2017 Muzeum silnic ve Vikýřovicích Slabotínský
Putovní výstava 

damascénské nože

kuLturNě-výchovNé akce

Název akce datum místo garant

Hudební dýchánek 11. 1. 2017 exp. Salon mechanické hudby Hluší

Prezentace VTd na Regiontouru 2017 19. 1. – 22. 1. 2017 BVV Valentová

Sobota s mechatronikou 11. 2. 2017 TMB Brettschneiderová

Hudební dýchánek 8. 3. 2017 exp. Salon mechanické hudby Hluší

dinosobota – Vítejte v druhohorách 11. 3. 2017 TMB Najbertová

Technika a umění 28. 3. 2017 Exp. Salon mechanické hudby Motalová

jarní motortechna 15. 4. 2017 BVV Zouharová dyková

Vítání jara 19. 4. 2017 Konzervatoř Brno Hluší

Přehlídka automobilové techniky aneb To bude jízda! 22. 4. – 23. 4. 2017 řečkovice Kocman

Předváděcí jízdy historických autobusů 25. 4. – 26. 4. 2017 Kocman lednice – Pavlov
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Název akce datum místo garant

Tmavomodrý festival 27. 4. – 30. 4. 2017 Sál Břetislava Bakaly a TMB Hluší

jaro na mlýně aneb Od zrníčka ke koláči 29. 4. 2017 Vodní mlýn ve Slupi gilbertová / Najbertová

xIx. sraz historických vozidel Veveří 2017 1. 5. 2017 Před TMB Zouharová-dyková

Hudební dýchánek 3. 5. 2017 exp. Salon mechanické hudby Hluší

Rok na vsi 13. 5. 2017 Větr. mlýn v Kuželově Najbertová / Břínek 

Muzejní noc 20. 5. 2017 TMB Vedra

Ukázkové tavby exp. kovolitecké dílny 20. 5. 2017
TMB
KEd

Mrázek

Předváděcí jízdy historických autobusů 20. 5. 2017 Brno Kocman

SlOVANÉ NA STARÉ HUTI
17. Setkání ve střední části Moravském krasu

27. 5. 2017 Stará huť u Adamova Merta

Předváděcí jízdy historických autobusů 27. 5. 2017 Stará huť u Adamova Kocman

dny elektronové mikroskopie 29. 5. – 4. 6. 2017 Brno / TMB žák

Hudební dýchánek 1. 6. 2017 TMB Hluší

Předváděcí jízdy historických autobusů na akci Parní 
Olympia

2. 6. – 3. 6. 2017 Olympia Brno Kocman

Záchranáři dětem 3. 6. 2017 BVV Najbertová

Kováři se vrací na Šlakhamr 3. 6. 2017 Šlakhamr Bartošová / Rederer

dětský den  TMB – Aby první pomoc nebyla jen poslední 10. 6. 2017 TMB Najbertová

Indický večer 19. 6. 2017 TMB žák

Oživená pevnost 24. 6. 2017 Šatov Najbertová / řezníček

Předváděcí jízdy historických autobusů  24. 6. – 25. 6. 2017 Brno Kocman

damask xIV 24. 6. – 25. 6. 2017 Těšany Štork

Předávání vysvědčení SŠSEP, Trnkova 113, Brno 26. 6. 2017 TMB žák

Příměstský tábor 17. 7. - 21. 7. 2017 TMB, Šatov, Stará huť Najbertová / Rederer

Předváděcí jízdy historických autobusů 19. 7. 2017 Rudka u Kunštátu Kocman

Předváděcí jízdy historických autobusů 20. 7. 2017 Šatov Kocman

Horňácké slavnosti 2017 21. - 23. 7. 2017 Větr. mlýn v Kuželově Břínek

Sobota jako z cukru 22. 7. 2017 Těšany Štork
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Název akce datum místo garant

Brněnské „Zetky“ na parkovišti TMB 29. 7. 2017 TMB Zouharová-dyková

Tisková konference grand Prix 2. 8. 2017 TMB Zouharová-dyková

S večerníčky na Šlakhamr 5. 8. 2017 Šlakhamr Najbertová / Bartošová

Histopedál Šelepka 5. 8. 2017 TMB žák

8. Mezinárodní setkání flašinetářů 14. 8. – 15. 8. 2017 TMB a centrum Brna Nekuža

Koncert flašinetářů 15. 8. 2017 Kostel jana Amose Komenského v Brně Nekuža

Předváděcí jízdy historických autobusů 25. 8. – 27. 8. 2017 liberec a jablonec nad Nisou Kocman

Kovářská a kolářská sobota 19. 8. 2017 Kovárna Těšany Štork

Slavnosti chleba 2017 2. 9. 2017 Slup Hubr

Předváděcí jízdy historických autobusů 2. 9. 2017 Znojmo-Slup a okolí Kocman

Mladý těšanský kovář 2. 9. 2017 Kovárna Těšany Štork

Předváděcí jízdy historických autobusů 2. 9. 2017 Brno -Těšany Kocman

Hudební dýchánek 6. 9. 2017 Salon mechanické hudby Hluší

festival vědy na Riviéře 8. 9. – 9. 9. 2017 Brno Riviéra Rederer

Slavnostní odhalení pamětní desky 13. 9. 2017 Brno - židenice Vedra / řezníček

27. Erbovní slavnosti Králova Pole 16. 9. 2017 Park na Slovanském nám. Najbertová

Sobota s ABB 16. 9. 2017 Areál ABB Brno žák

Podzimní experimentální tavby 23. 9. 2017 Adamov Merta

Setkání majitelů vodících pudlů 23. 9. – 24. 9. 2017 TMB Hluší

Předváděcí jízdy historických autobusů 29. 9. – 1. 10. 2017 Karlovy Vary Kocman

jízda do vrchu 30. 9. 2017 Brno-Soběšice Zouharová dyková

Noc vědců 6. 10. 2017 TMB Slabotínský

den uniformovaných sborů 7. 10. 2017 Kroměříž Šebela

Hudební dýchánek 18. 10. 2017 TMB Hluší

dětstký den IBM 20. 10. 2017 TMB žák

Podzimní motortechna 21. 10. 2017 BVV Zouharová dyková

Na Šlakhamr za Mikulášem, andělem a čerty 2. 12. 2017 Šlakhamr Bartošová

Pohádkový advent 3. 12. 2017 TMB Najbertová

Hudební dýchánek 6. 12. 2017 TMB Hluší

Adventní koncert s Revelbandem 14. 12. 2017 Salon mechanické hudby Rapouch
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aktivity výtvarNě techNické díLNy

Název akce datum místo konání garant poznámka

dinosauři na řetězu-doprovodný program 1. 1.  – 19. 3. 2017 TMB/VTd Rederer Prohlídky,wokshopy

dílna Tkaní na rámečku 11. 1. – 12. 1. 2017 VTd Slavíková Nepálské dny v Brně

Co si uvaříme, to si sníme 5. 2. 2017 VTd Slavíková Nepálské dny v Brně

dílna tkaní na stavech 4. 3. – 5. 3. 2017 VTd Slavíková Nepálské dny v Brně

dinosobota 11. 3. 2017 TMB Najbertová Příprava/účast workshopy

dílna šití na strojích 12. 3. 2017 VTd Slavíková

dílna šperků z pryskyřice 25. 3. – 26. 3. 2017 VTd Slavíková

Velikonoční dílny 9. 4. 2017 VTd Slavíková

Město snů a budoucnosti 17. 4. – 31. 5. 2017 VTd Rederer Soutěžní projekt pro ZŠ

dobrodružství cestovatele Magický Himaláj 29. 4. – 30. 9. 2017 TMB/VTd Rederer Programy, dílny

dílna malování na hedvábí 14. 5. 2017 VTd Slavíková

Muzejní noc 20. 5. 2017 TMB Vedra doprovodný program

dílna síťování 20. 5. -21. 5. 2017 VTd Slavíková Šátek/šála

Kováři se vrací na Šlakhamr 3. 6. 2017 Hamry n.Sázavou Bartošová/Rederer Programy, workshopy pro veřejnost

dílna Tiffany 4. 6. – 6. 6. 2017 VTd Slavíková

dílna batikování 17. 6. – 18. 6. 2017 VTd Slavíková

Příměstský tábor 17. 7. – 21. 7. 2017 TMB/VTd Rederer/Najbertová Spolupráce s SVČ lužánky

dílny pro příměstské tábory 1. 8. – 30. 8. 2017 VTd Rederer Po stopách mimozemské civilizace

festival vědy a techniky 8. 9. – 9. 9. 2017 Riviéra Nabertová/Rederer workshopy pro veřejnost

dílna lapač snů 10. 9. 2017 VTd Slavíková

Oslavy 130. Výročí s ABB 16. 9. 2017 ABB žák/Rederer workshopy pro veřejnost

dílna tkaní na kolíkovém stavu 17. 9. 2017 VTd Slavíková

dílna umělecké mozaiky 23. 9. – 24. 9. 2017 VTd Slavíková

Technicko – chemické dílny 4. 10. – 13. 12. 2017 VTd Rederer Spolupráce s SVČ lužánky

Noc vědců – robotický workshop 6. 10. 2017 TMB Slabotínský Spoluúčast při realizaci projektu

dílna výroby háčkovaných košíků 7. 10. – 8. 10. 2017 VTd Slavíková

dílna zdobení hedvábných šátků 21. 10. – 22. 10. 2017 VTd Slavíková

dílna Umění emailu / Technika smaltu 30. 9. – 22. 12. 2017 VTd Slavíková/Rederer

dílna výroba vánočních ozdob 25. 11. – 26. 11. 2017 VTd Slavíková

dílna Tiffany 2. 12. 2017 VTd Slavíková

ježíškovy vánoční dílničky 9. 12. – 16. 12. 2017 VTd Rederer

Propagace dílny je pravidelně zveřejňována ve Školním 
zpravodaji vydávaném OŠMT MMB, na webech, www.stredbrna.
cz, www.ocekavaneudalosti.cz, v nakladatelství epublishing, 
Programu Brněnsko, Královopolských listech, brněnských 
novinách, v Metropolisu, Metru, 57plus2, časopisu Šalina. 
Akce bývá ve všední dny určena mateřským školkám a školám 
základním, stacionářům a domovům pro seniory 
a handicapované, kterým posíláme e-mailem pozvánky. 
Víkendové dílny v dopoledních i odpoledních hodinách jsou 
určeny širší veřejnosti, především rodičům s dětmi, ale jsou 
pořádány i dílny s celodenním programem pro dospělé, případně 
i starší děti a mládež. 

exterNí spoLupráce se sekcí kp tmb tradiČNí Lidová 
ŘemesLa pŘi techNické díLNě
Sekce tradičních lidových řemesel se účastnila i akcí mimo TMB:
⁄ 19. – 22. 1. 2017 – Regiontour Brno výstaviště – předvádění 
 tkaní na stavech a předení na kolovrátku
⁄ 6. až 8. 4. 2017 – tkaní a předení na akci 
 Veletrh cestovního ruchu v Zabrze v Polsku
⁄ 2. 9. 2017 – předvádění tkaní na historickém stavu při akci 
 Mladý těšanský kovář v kovárně v Těšanech
⁄ 16. 9. 2017 – prezentace tkaní na historickém stavu při akci 
 k 130. výročí ABB
⁄ 3. 12. 2017 – předvádění předení na kolovrátku při akci 
 Advent v muzeu.

Akce řemeslné sekce dílny během víkendových akcí v TMB navštívilo 
přes 535 návštěvníků.
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vyuŽití techNiky tmb během kuLturNě-výchovNých akcí
⁄ 22. 4. – 23. 4. 2017 Přehlídka automobilové techniky v areálu 
 TMB v řečkovicích, výstava historických vozidel ze sbírek TMB 
 doplněná autobus, Š706RTO s přívěsem Karosa B40 dopravní 
 společností Zlín - Otrokovice, Praga S5T z Výtopny Zlíchov 
 a třemi automobily T111, T138 a T148 z Tatra klubu Kolín.
 ⁄ Předváděcí jízdy hist. autobusů na trase Palackého náměstí –
 Maříkova – Ivanovice. dPMB zde prezentoval prototyp 
 parciálního trolejbusu SOR. 
⁄ 25. 4. – 26. 4. 2017 Předváděcí jízda autobusu Karosa Šl11.1305 
 pro TMB – lednice, Pavlov. 
⁄ 20. 5. 2017 Muzejní noc, jízdy autobusů Praga RNd, Š706RO,  
 Š706RTO s přívěsem B40, Karosa ŠM11, Ik 412, Š21Ab na lince A. 
⁄ 27. 5. 2017 Předváděcí jízdy autobusu Karosa B931 v josefově. 
⁄ 2. – 3. 6. 2017 Účast autobusů RNd, RO, T500HB, RTO, ŠM11, 
 Šl11 na akci „Parní Olympia“. Předváděcí jízdy v trase Modřice, 
 Olympia – Přízřenice.  
⁄ 10. 6. 2017 Účast autobusů Š706RO s přívěsem B40, Karosa 
 ŠM11, trolejbusu T11 na dOd ve Zlíně. Výstava ve vozovně, 
 předváděcí jízdy na linkách MHd. 
⁄ 24. – 25. 6. 2017 jízdy pro veřejnost u příležitosti festivalui BMUE.
 Parní lokomotiva Caroline s vlečným vozem evid. č. 25. Trolejbusy 
 6Tr, 7Tr, 9Tr, 14Tr. Autobusy RNd, Š706RO, Š706RTO s přívěsem 
 B40, ŠM11, Šl11.1305. 
⁄ 1. 7. – 1. 10. 2017 Víkendový provoz historických trolejbusů 6Tr, 
 7Tr, 9Tr, T11, 14Tr a 17Tr na lince H24 Mendlovo náměstí – 
 Pisárky – vozovna Komín. 
⁄ 19. 7. 2017 Předváděcí jízda autobusu SOR B9,5 do Rudky 
 u Kunštátu. 
⁄ 20. 7. 2017 Předváděcí jízda autobusu Karosa Šl11 do Šatova. 
⁄ 25. – 27. 8. 2017 Účast autobusů Š706RO, Karosa T500HB 
 na dOd ve vozovně dP měst liberce a jablonce nad Nisou 
 u příležitosti 120. výročí MHd, předváděcí jízdy v liberci. 
⁄ 2. 9. 2017 Předváděcí jízdy autobusů Karosa ŠM11, Šl11, Ikarus 
 412, Škoda 21Ab, Citybus PS09, SOR B9,5 v rámci akce Slavnosti 
 chleba ve Slupi. 
⁄ 16. 9. 2017 Prezentace autobusu RTO ve firmě ABB Brno, Vídeňská. 
⁄ 18. – 21. 9. 2017 Přeprava účastníku semináře konzervátorů 
 do litomyšle, autobusy SOR B9,5, Karosa Šl11.

⁄ 23. 9. 2017 Předváděcí jízda autobus SOR B9,5 pro účastníky 
 semináře na téma vodicích psů do Rudky u Kunštátu. 
⁄ 29. 9. – 1. 10. 2017 Účast autobus Karosa T500HB na dOd 
 ve vozovně dP v Karlových Varech
historické autobusy najely celkem 9 490 km.

historická vozidla byla dále prezentována:
⁄ 15. 4. 2017 jarní Motortechna, BVV 
⁄ 1. 5. 2017 xx. sraz historických vozidel, Brno-Veveří
⁄ 26. 5. 2017 Vila löw-Beer Brno
⁄ 29. 7. 2017 Setkání automobilů značky Z, TMB a depozitář MHd
⁄ 2. 8. 2017 Tisková konference ke grand Prix Brno
⁄ 30. 9. 2017 jízda do vrchu, Brno-Soběšice

kruh pŘáteL tmb
sekce optika a elektronová mikroskopie
Aktivně se účastnila na dnech elektronové mikroskopie ve dnech 
29. 5. až 4. 6. a na Muzejní noci dne 20. 5. Pro obě akce členové 
připravili ukázky elektronických mikroskopů v chodu včetně 
vysvětlujícího komentáře a prezentace obrázků z elektronových 
mikroskopů. Během roku 2017 se soustředili především na 
údržbu mikroskopů, které jsou již funkční, a postupně pracovali 
na zprovoznění mikroskopu Aqua Sem Tescan, který je aktuálně 
funkční zčásti.

sekce automobilové modely
V roce 2017 smluvně, propagačně i organizačně zajistila 
uspořádání celkem osmi setkání členů sekce a to i s členy jiných 
sběratelských klubů v ČR i na Slovensku. Na setkání byli zváni 
i ostatní pracovníci a členové KPTMB formou plakátu před recepcí 
TMB, ale i veřejnost. Setkání se konala v budově ombudsmana,
v sále Otakara Motejla ve dnech 19. 2.; 26. 3; 23. 4; 28. 5; 24. 9; 
22. 10.; 19. 11; a poslední setkání v roce, 17. 12. 2017. 

sekce veterán praga car
Uspořádali devět členských schůzí a jednu výroční dne 5. 12. 2017, 
kde informovali o činnosti a hospodaření klubu. Výbor se schází 
podle potřeby. Pokračují na renovaci historického vozidla 
PRAgA „MIgNON“, které opravují vlastními silami. dne 1. 5. 2017 
uspořádali sraz historických vozidel na Veveří, xxIV. Ročník sraz 
historických vozidel Vysočina 2017 v Zubří u Nového Města na 
Moravě. Klub prezentovali na brněnském výstavišti u příležitosti 
Motortechny, pomáhali při realizaci burzy. Zajistili testování 
historických vozidel jak na klubové, tak na krajské úrovni. 
Průběžně zajišťují přetestování historických vozidel podle nových 
pravidel a předpisů fIVA. Zúčastňují se seminářů a jiných aktivit 
ke zkvalitnění testačních procesů.

sekce tatra klub – historické automobily
Členské schůze klubu v prostorách TMB se konaly ve dnech 
25. 2. a 10. 12. 2017, na nich byla projednána činnost klubu 
a sekce. Akce Veteran Tour Macocha 2017 (37. ročník), memoriál
manželů řezníčkových, který proběhl ve dnech 9. – 10. 6. 2017 
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v Moravském krasu a Brně. jedná se o orientační soutěž 
historických vozidel, součást celorepublikového Poháru 
orientačních soutěží Asociace veteran car klubů Autoklubu ČR. 
Na akci jsou pravidelně zvány posádky z TMB s historickými 
vozidly a TMB je také jako partner pořádající organizace 
propagováno (v tištěných materiálech jako je program a startovní 
listina, plakát k soutěži, tabulky startovních čísel soutěžních 
vozidel). Testace historických vozidel ze sbírek TMB. Tatra klub 
v AČR jako sekce KP TMB provádí z titulu svého pověření Asociací 
veteran car klubů Autoklubu ČR pravidelně testování historických 
vozidel ze sbírek TMB na historickou původnost. V roce 2017 byla 
testována tato vozidla ze sbírek TMB: Karosa B40 vlek, Praga RNd 
BUS, Škoda 706 RTO BUS, Škoda 706 RTO plošina, Škoda 706 RO 
BUS, Karosa ŠM11, Tatra T148 žebřík, Tatra/Karosa T500 HB.

sekce hasičská historie 
V roce 2017 se členové sekce ve větším počtu sešli na dvou 
nepravidelných schůzkách v prostoru depozitáře v řečkovicích 
a na několika pracovních setkáních zaměřených na opravy 
techniky. Členové sekce se podíleli aktivně na následujících 
akcích pořádaných TMB: den otevřených dveří v depozitáři 
v řečkovicích – dvoudenní výstava požární techniky spojená 
s ukázkami činnosti dobrovolných hasičů a příslušníků HZS jmK.  
O Muzejní noci prováděli požární dozor v prostorách budovy 
a nádvoří TMB po celou dobu akce. V průběhu roku členové klubu 
připravili pro skautské vedoucí přednášku na téma „Boj s požáry 
– historie a současnost“ a provedli praktické ukázky hašení Od 
vědra po automobilové stříkačky.

sekce raketomodelářský klub
Hlavní náplní činnosti je převážně stavba modelů raket, 
raketoplánů letadel a účast na soutěžích. Při SVČ letokruh 
letovice je zaveden kroužek mladých modelářů. 19. 1. se 
uskutečnila beseda o kosmonautice s Ing. Tomášem Přibylem, 
téma „Pilotovaný let na Mars: již za deset let?“. V březnu (10. – 12. 3.) 
uspořádali rozsáhlou expozici padesáti modelů na výstavě 
„for model“ v Olomouci na výstavišti flora. V dubnu, soutěž žáků 
„Oblastní přebor jM kraje 22. 4. za účasti 11 žáků z celého jM kraje
a 29. – 30. 4. uspořádal klub RMK letovice Mistrovství ČR v letovicích 

na letišti lK letovice (účast 45). 27. 5. uspořádali pro žáky na letišti 
soutěž o „Mistra kroužku“ modelářů při SVČ letokruh letovice. 
V červnu se účastnili oslav 20. výročí založení Klubu lK letovice 
a dětského dnu vystoupením a předváděcí akcí na letišti, za velkého 
zájmu diváků. 16. 7. se podíleli se svými modely na akci létáme 
pro vás, pořadatel lMK letovice. Ve dnech 20. – 23. 7. hostili celou 
reprezentaci ČR na soustředění před Mistrovstvím Evropy v Polsku.

sekce fotografie
Na začátku roku 2017 jednala sekce se zástupci fotoklub Beseda 
Otrokovice o možnosti vystavit kolekci Zlatého fondu NMf 
v Otrokovicích. Z počátku potvrdili zájem vystavit kolekci i s tím, 
že již mají na tento rok nové termíny. Zřejmě kvůli nesouhlasu 
města z plánované výstavy sešlo. Od poloviny roku pracují na 
dohodě o spolupráci s nově založeným Centrem České fotografie 
v Praze v Nových Butovicích, kde byla rovněž otevřena prestižní 
fotografická galerie. Byl dohodnut termín vystavy první kolekce 
fotografií na rok 2019. 

sekce kovářství 
V roce 2017 se členové sekce podíleli na těchto akcích: 
Velikonoce – Pivo, tabák, dýmečka radost mého dědečka od 8. 
4. do 8. 5. – kováním a ukázkami kování pro návštěvníky akce.  
Kování damask  xIV – 24. – 25. 6. již čtrnácté tradiční setkání 
uměleckých kovářů zabývajících se zaniklými technologiemi a 
konkrétně výrobky z damascenské oceli 
v objektu TMB barokní kovárně v Těšanech. Akce se zúčastnilo 
19 uměleckých kovářů, nožířů a dalších technických pracovníků 
a zaměstnanců TMB. Kovali zde zkušení mistři z celé republiky. 
Výrobky byly předány do sbírek TMB. 22 7. se konala Sobota jako 
z cukru,  během níž probíhaly v kovářské dílně ukázky kovářské 
práce pana Urbánka. 19. 8. se konala Kovářská a kolářská sobota 
– kovárna Těšany, na níž kováři josef Urbánek s mladším kolegou 
lízalem zájemce o vyzkoušení kovářské práce nechali vykovat 
hřebík. V sobotu 2. září se uskutečnilo tradiční setkání mladých 
kovářů v kovárně v Těšanech. 

sekce společnost přátel starožitných hodin 
dne 14. října 2017 proběhla výroční členská schůze 
v přednáškovém sále TMB a všem členům byl rozeslán Zpravodaj 
číslo 32. Byly prodiskutovány náměty na odbornou exkurzi SPSH, 
která se uskuteční v pátek 18. května až sobotu 19. května 2018. 
Cílem dvoudenní exkurze bude Hodinárium na zámku v děčíně 
a hodinářské expozice v saském městě glashütte.

sekce flašinety a mechanické hrací stroje
V rámci 8. Mezinárodního setkání flašinetářů v Brně (14. – 15. 8. 2017) 
byla uskutečněna výroční schůze a navrženy další možnosti 
vzájemné spolupráce v rámci evropských setkání flašinetářů 
v roce 2018. je možné připravit společně projekt celoevropského 
festivalu, ale je na iniciativě jednotlivých národních klubů, aby se 
pokusily v rámci projektu Creative Europe připravit přihlášku.

sekce textil
17. května 2017 se uskutečnilo pravidelné každoroční setkání 
členů textilní sekce, které má za cíl seznamovat členy s novinkami 
v oboru a domlouvat následující spolupráci. Členové byli 
seznámeni se současnou aktivitou TMB na poli ochrany 
a výzkumu textilního kulturního dědictví (nové sbírky, plánované 
sbírkové počiny, vědecké projekty a jiné) a s návrhem činnosti 
sekce pro rok 2017, rovněž byli zváni na akce TMB (cyklus 
přednášek Industriální Brno II a konference Textil v muzeu). 
Na setkání byla také představena publikace Textilní tvorba 
brněnských firem, která je prvním publikačním počinem 
zpracovávajícím textilní vzorníky uložené v TMB.

sekce tradiční lidová řemesla 
⁄ 11. a 12. 2., 25. a 26. 2. – malování na hedvábí
⁄ 4. – 5. 3 v rámci Nepálských dnů v Brně 2017 dílna pro dospělé –
 tkaní na tkalcovských stavech
⁄ 12. 3. práce s různými typy šicích strojů a jejich použití
⁄ 25. a 26. 3 výroba šperků technikou křišťálové pryskyřice
⁄ 9. 4. tradiční velikonoční dílna
⁄ 20. a 21. 5. dílna síťování
⁄ 4. a 11. 6. výroba předmětů technikou Tiffany
⁄ 17. a 18. 6. vázaná batika
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⁄ 15. 6. dílna tkaní na rámečku pro žáky základní školy
⁄ 10. 9. výroba lapače snů
⁄ 17. 9. tkaní na kolíkovém stavu
⁄ 23. a 24. 9. mozaika
⁄ 7. a 8. 10. háčkované košíky
⁄ 21. a 22. 10. hedvábné šátky zdobené solnou a mačkanou technikou
⁄ 4. a 5. 11. smaltování jako doprovodný program k výstavě
⁄ 25. a 26.11 vánoční dílna – ozdoby z drátků a korálků
⁄ 2. 12. výroba drobných dárků technikou Tiffany

sekce historická stereovize
⁄ 19. 1. – neveřejná schůzka klubu v TMB
⁄ 25. 2. – účast klubu na 3d festivalu Stereoskop v sále Břetislava
 Bakaly v Brně
⁄ 15. 3. – otevření digitálně upravené panoramy v MKS v Třebíči, 
 kterou upravil Ing. arch. Matěj Boháč, člen sekce stereovize + 
 promítání v klubu církevního gymnázia v Třebíči (Matěj Boháč, 
 Zbyněk Čáp a Miroslav Kopeček)
⁄ 6. 4. – promítání pro veřejnost v TMB, téma Norsko, autor 
 Ing. arch. Matěj Boháč
⁄ 25. 4. – promítání v Praze v klubu M4 na Mostecké 2017 (autor 
 Miroslav Kopeček, další zúčastnění členové Martin Zimmerman, 
 Matěj a Tereza Boháčovi, Marek Audy, Zbyněk Čáp)
⁄ 1. 6. – stereoskopický průzkum v Českém Krumlově (hledání 
 témat pro stereosnímky Matěj Boháč, Marek Audy, Martin 
 Zimmerman, Tomáš loun a Zbyněk Čáp)
⁄ 3., 10., 14. a 24. 6. – focení ohňostrojů (Miroslav Kopeček, Martin 
 Zimmerman a Zbyněk Čáp)
⁄ 23. 11, – promítání pro veřejnost v TMB (téma jižní Čína, autor 
 Tomáš loun) 
do sbírky 20. 00 stereodiapozitivy byly v roce 2017 odkoupeny dva 
programy po 50 ks: Černobyl – autor Martin Zimmerman a jižní 
Afrika – autor Tomáš loun.

sekce Český klub historických vozidel
Členská schůze klubu v prostorách TMB dne 1. 3. 2017, na níž 
byla projednána činnost klubu a sekce. Účast historických 
vozidel na výstavních akcích – Motortechna jaro a podzim na 
výstavišti v Brně, uspořádání klubové akce jízdy kolem Brna 

s návštěvou technických památek. Spolupráce při testacích 
historických vozidel pro TMB.

sekce větrné mlýny 
Sekce se podílela na propagaci větrných mlýnů jako technické 
památky, vyšel sborník z konference Pro Památky konané 
11/2015 v TMB a proběhla výstava v Třebíči spolu s přednáškou 
a exkurzí po mlýně. Byly vydány pohledy propagující www 
stránky a reklamní navštívenky www stránek (www.povetrnik.cz). 
Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů – Pavel Hajkr pracoval na 
Kořenci, konzultace okolo rekonstrukce mlýna ve Vrátně, Třebíči a 
Bílovci, realizace repliky větrného mlýnku 
v Horní datyni dle studie j. doubka. Proběhly konzultace oprav 
větrných mlýnů v Poddvorově a Velkých Těšanech. Členové 
sekce se účastnili přípravy stavby repliky větrného mlýna v parku 
ROCHUS v Uherském Hradišti. 

NávštěvNost expoZic, výstav a ZpŘístupNěNých 
objektŮ tmb
Rok 2017 přinesl rekordní návštěvnost a nárůst o 20,95 % oproti 
předcházejícímu roku 2016.

Expozice v hlavní budově TMB 107 527
Stará huť u Adamova 2631
Kovárna v Těšanech 2803
Vodní mlýn ve Slupi 15763
Větrný mlýn v Kuželově 9363
Šlakhamr 5124
Areál čs.opevnění Šatov 6684
Areál MHd 237
Areál řečkovice 5620
celkem 155 752

Akce s masovou návštěvností (desetitisíce osob) nejsou započítávány 
do návštěvnosti TMB.
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NávštěvNost programŮ k expoZicím a výstavám 
škoLNími aj. skupiNami
V roce 2017 navštívilo Technické muzeum v Brně organizovaně 
15 358 návštěvníků. V tomto počtu jsou zahrnuty mateřské školky 
(44 skupin o počtu 816 dětí), základní školy I. stupně (303 skupin –
6109 žáků), základní školy II. stupně (199 skupin –  4 304 žáků), 
střední školy (141 skupin –  2 962 studentů), vysoké školy (13 
skupin – 313 studentů) a 59 skupin zájmových, handicapovaných, 
seniorů (920 návštěvníků). Podrobný rozpis v jednotlivých měsících 
je uveden v tabulce č. 1.
Většina skupin absolvovala obdobně jako v minulých letech 
při jedné návštěvě dva i více programů.  Celkový počet 
absolvovaných programů k expozicím dosáhl počtu 961 skupin  
o celkovém počtu 21 530 návštěvníků (viz tabulka č. 2), zvláště 
vysoká byla  návštěvnost v Technické herně stejně jako 
v minulých letech.  Z  přiloženého grafu je zřejmé, že první 

rok 
2017

mš* 
mš 

počet 
žáků 

Zš 
i.st.* 

Zš i.st. 
počet 
žáků 

Zš 
ii.st.* 

Zš ii. st.
počet 
žáků 

sš* 
sš 

počet 
žáků 

vš* 
vš 

počet 
studentů

jiné 
jiné 

počet 
návštěvníků  

skutečný 
počet návštěvníků 

cekem 

přepočtený 
počet 

návštěvníků 

leden 4 87 9 202 3 48 5 118 0 0 3 27 482 876

únor 6 128 27 580 5 127 9 190 3 74 8 133 1232 1929

březen 11 252 55 1322 16 368 8 180 0 0 8 137 2259 3849

duben 6 97 43 222 17 393 17 336 0 0 1 12 997 1888

květen 7 94 15 332 20 431 18 404 0 0 5 81 1308 2324

červen 5 87 29 651 17 296 32 605 0 0 4 48 1658 2984

červenec 1 18 9 208 0 0 0 0 0 0 0 0 226 460

srpen 0 0 12 283 0 0 0 0 0 0 0 0 283 899

září 1 6 18 392 15 357 13 271 7 140 15 173 1339 1785

říjen 1 14 27 601 26 543 8 185 2 71 8 150 1550 3044

listopad 2 33 42 964 33 772 11 249 1 28 6 126 2172 3972

prosinec 0 0 17 352 47 969 20 424 0 0 1 33 1778 3039

celkem 44 816 303 6109 199 4304 141 2962 13 313 59 920 15284 27049

tabulka č. 1 *udává počet školních skupin v dané kategorii (MŠ, ZŠ, SŠ ad.) Z tabulky č. 1 tradičně vyplývá, že počátkem roku (leden) je zájem slabší, 
podobně jako v září. Oproti tomu březen až červen křivka návštěvnosti výrazně stoupá stejně jako v období říjen až prosinec (v prosinci do 22. 12. 2017).

dvě místa návštěvnického zájmu opakovaně získaly programy 
Technická herna a Ulička řemesel. Třetí místo zaujala tentokrát 
expozice Parní motory a na čtvrtém místě se umístila expozice 
Kultura nevidomých. Od ledna do poloviny dubna byly uzavřeny 
expozice Parní a Vodní motory, kde byla umístěna část výstavy 
dinosauři na řetězu.
Návštěvnost školních skupin I. a II. stupně byla vyšší než 
v minulém roce díky pokusnému ověřování MŠMT „Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol“. Podíl těchto vybraných 
škol je 1552 žáků ZŠ I. stupně a 1297 žáků ZŠ II. stupně. 
Tabulka č. 2 dokazuje zájem návštěvníků o jednotlivé programy 
TMB: Z uvedených výčtů je třeba zmínit objednané návštěvy 
našich programů handicapovanými skupinami, kterých v roce 
2017 bylo 10 skupin o počtu 100 návštěvníků  a 6 skupin seniorů 
v počtu 131. Celkově navštívilo TMB 240 handicapovaných 
návštěvníků a 4820 seniorů.

rok 2017 – programy k expozicím

Název programu 
počet školních 

skupin
počet 
žáků

Technická herna 366 8598

Ulička řemesel 188 4187

Parní motory 75 1663

Kultura nevidomých 71 1384

jak jsme jezdili 59 1280

Od tamtamu k internetu 57 1231

Vodní motory 51 1110

Salon mechanické hudby 43 880

Výpočetní technika 24 594

Optika 14 322

letecké motory  6 131

železářství 4 84

Historická stereovize 2 46

Nožířství 1 20

Čas nad námi a kolem nás 0 0

Kovolitectví 0 0

Celkem 961 21530

tabulka č. 2
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další školní skupiny (mimo expozice) v roce 2017

Název výstavy (prohlídky) 
počet školních 

skupin
počet 
žáků

dinosauři na řetězu 106 2340

Magický Himálaj 27 554

Brno na dvou kolech 16 332

Umění emailu, technika smaltu 6 173

Rytíři nebes 4 104

designéra 4 82

Technické kreslení 2 33

Význam osobnosti j.R. Beitla 
v historii péče o nevidomé 
a jejich vzdělávání 

2 14

lego 1 11

Celková prohlídka muzea 
s průvodcem 

22 592

Volná prohlídka muzea  54 1284

celkem 244 5519

tabulka č. 3 Z uvedené tabulky je zřejmé, že největší úspěch 
zaznamenala výstava dinosauři na řetězu (přesah z roku 2016), 
která trvala do 19. března 2017. 

celkový počet organizovaných návštěv v roce 2017 - 
přepočtené

skupiny žáci

Počet školních skupin
programy k expozicím:

961 21530

Počet školních skupin výstavy aj. : 244 5519

Celkem 1205 27 049

tabulka č. 4
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VI / VĚdA A VÝZKUM

výZkumNé projekty podpoŘeNé Z veŘejNých ZdrojŮ 
(účelová podpora + institucionální podpora dkrvo)

prŮmysLové dědictví Z pohLedu památkové péČe 
Identifikační kód: dg 16P02H029 (program NAKI II MK ČR)
řešitelé: příjemce-koordinátor Národní památkový ústav, ú. o. p. 
Ostrava – doc. Phdr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.d. et Ph.d.
Příjemce TMB – Phdr. Petra Mertová, Ph.d.; Mgr. Ondřej Merta
doba řešení: 2016–2020

Výzkumný projekt navazuje na v roce 2015 úspěšně ukončený 
projekt z programu NAKI Industriální dědictví Moravy 
a Slezska, který dále rozvíjí v podobě navazující specializované 
mapy s odborným obsahem (Technické památky v Čechách). 
S ohledem na aktuální potřebu praxe zpracovává metodiky 
k tématu průmyslového dědictví a zhodnocuje předcházející 
terénní a archivní výzkum, plánovaným výstupem v pozdějších 
letech budou kritický katalog a monografie k vybraným 
tématům. Na základě předcházejících zkušeností a jako nezbytné 
pro zachování průmyslového a technického dědictví se jeví 
sledování ochrany, obnovy a nového využití klíčových příkladů 
v zahraničí a referování o nich v českém prostředí. 
Ze strany TMB během roku pokračovala práce na přípravě 
„Metodiky ochrany průmyslového dědictví“ (obecné) rozšířena 
do podoby přípravy samostatné metodiky „Metodika ochrany 
průmyslového dědictví z pohledu muzejnictví“ (pracovní název) 
postihující specifika muzejní praxe při ochraně a prezentaci 
průmyslového dědictví realizované primárně za pomoci 
sbírkových předmětů. Metodika je stále v podobě pracovního 
dokumentu a v současnosti je koncipována jako materiál, jenž má 
postihnout specifika muzejní praxe v objektech s památkovou 
hodnotou, v památkovém zájmu či v muzejních objektech 
a skanzenech prezentujících průmyslové (technické) dědictví. 
Vzhledem k tomu, že se metodika nově řeší jako samostatný výstup, 
je nyní intenzivně hledána vyhovující kombinace metod muzejní 
a památkové práce, která povede k úspěšnému řešení. Příprava 
muzejní metodiky sleduje stále probíhající práci na památkové 
metodice. V roce 2019 bude muzejní metodika ve spolupráci obou 
konsorciálních partnerů dokončena a postoupena k certifikaci.

V rámci projektu budou moci řešitelé využít také zkušenosti 
z vlastní praxe. Pro nevýstavní formu prezentace průmyslového 
dědictví jsou zpracovávány poznatky z cyklu přednášek a exkurzí 
s názvem Industriální Brno II, které pracovníci TMB realizovali jako 
další výstup NAKI II dg16P02H029. Cyklu se zúčastnily P. Mertová: 
Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas  – Tkalcovská a M. Ryšková: 
dvě století moravského textilního průmyslu. 
Ve druhém roce řešení projektu byl pracovníky TMB a externími 
spolupracovníky připraven druhý workshop z cyklu živé památky. 
Ve dnech 17.–18. 5. 2017 byl workshop s podtitulem železářství 
– přímá výroba železa realizován v areálu Staré huti u Adamova, 
kde je provozována expozice TMB k železářství v Moravském 
krasu a externí stanoviště – experimentální hutnický areál. V něm 
se dvakrát ročně konají rekonstrukce taveb v raně středověkých 
železářských kusových pecích. 
workshop byl určen odborné i laické veřejnosti se zájmem 
o tradiční formy řemeslné výroby a o průmyslové dědictví. 
Obsah přednáškové a praktické části workshopu byl rozdělen 
na teoretickou a praktickou stránku železářství s přihlédnutím 
ke specifikám železářství v Moravském krasu, od období 
archeologicky doloženého železářství raného středověku 
(konec 8. století až 11. století) až po počátky hutního průmyslu 
v regionu, společně se základy milířování dřevěného uhlí 
a finálního kovářského zpracování získaného kovu. Teoretickou 
část setkání zabezpečili odborní lektoři: Ondřej Merta z TMB, 
dominik Talla z Univerzität wien. M. Barák a jan lokajíček. 
O. Merta na workshopu prezentoval také poznatky, jež přednesl 
již na konferenci Archeologia technica 36, konané v TMB 18. 4. 2017. 
Zde přednesl příspěvek s názvem: Merta, O.: Známé nálezy raně 
středověkých lup z území Moravy (výsledek o). 
V souvislosti s přípravou a realizací workshopu byla uskutečněna 
domácí služební cesta O. Merty ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2017 do Prahy 
na mezinárodní konferenci Iron in Archaeology: Bloomery 
Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond pořádanou 
Archeologickým ústavem AVČR v Praze a CPSA – Comité 
Pour la Sidérurgie Ancienne (Komise pro staré železářství) 
za spolupořadatelství Národního technického muzea v Praze, 
hlavním organizátorem byl Ing. jiří Hošek, Ph.d. z AV ČR. 
Na konferenci představil O. Merta poster Mediaeval processing 

of iron ores in the central part of Moravian Karst (Czech Republic) 
– archaeology and experiments (výsledek O). 
Na straně TMB byly dodatkem č. 2 schváleny změny v projektu 
ve smyslu přípravy samostatné metodiky s pracovním názvem 
Metodika ochrany průmyslového dědictví z pohledu muzejnictví. 
Tým TMB se i nadále podílí v konzultační rovině na přípravě 
metodiky obecné s pracovním názvem Metodika ochrany 
průmyslového dědictví (památková). Tato spolupráce mezi 
oběma týmy je důležitá vzhledem k obsahu obou připravovaných 
metodik.
Uznatelné výsledky:
w – workshop 
⁄ Železářství – Přímá výroba železa, uspořádaný TMB v rámci cyklu 
 Živé památky ve dnech 17.–18. 5. 2017
w – workshop
⁄ MERTA, Ondřej. Zaniklá průmyslová krajina – K současným  
 možnostem dokumentace industriální krajiny a torzální industriální 
 architektury na příkladu střední části Moravského krasu. workshop 
 ve Staré huti u Adamova. In: Archeologia technica 28, 2017. 
⁄ MERTA, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých lup z území 
 Moravy. Příspěvek na konferenci Archeologia technica 36, TMB, 
 18. dubna 2017. 
⁄ MERTA, Ondřej. Mediaeval processing of iron ores in the central 
 part of Moravian Karst (Czech Republic) – archaeology and 
 experiments. Poster představený na mezinárodní konferenci 
 Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe 
 and Beyond pořádanou Archeologickým ústavem AVČR v Praze 
 a CPSA – Comité Pour la Sidérurgie Ancienne (Komise pro staré 
 železářství) za spolupořadatelství Národního technického 
 muzea v Praze, 30. 5.–1. 6. 2017.
⁄ MERTOVÁ, Petra. Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas – Tkalcovská, 
 přednáška v rámci cyklu Industriální Brno II, TMB, 6. 5. 2017.
⁄ MERTOVÁ, Petra. Projekt Industriální Brno – nevýstavní formy 
 prezentace historie (nejen) textilní výroby v Brně, příspěvek na 
 konferenci Textil v muzeu o realizaci nevýstavní formy 
 prezentace textilního dědictví brněnského vlnařského 
 průmyslu, TMB, Brno 14.–15. června 2017. 
⁄ MERTOVÁ, Petra. Projekt Industriální Brno jako nevýstavní forma 
 prezentace průmyslové výroby v Brně. Textil v muzeu, 2017. 
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metodika uchováváNí pŘedmětŮ kuLturNí 
pobahy – optimaLiZace podmíNek s cíLem dosaŽeNí 
dLouhodobé udrŽiteLNosti
Identifikační kód projektu:df13P01OVV016 (NAKI)
řešitel příjemce – koordinátor: TMB, Ing. Alena Selucká
řešitel příjemce: Národní památkový ústav (Phdr. Zdeněk Vácha 
a kol.), Moravská galerie (akad. mal. Igor fogaš a kol.)
Spoluřešitelé příjemce – koordinátora z TMB: Ing. Martin Mrázek, Phd. 
Ing. Hana grossmannová, Ph.d., Ing. Pavel jirásek, Mgr. Pavel Holman, 
(experti na řešení dílčích úkolů: Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Petr jakubec)
doba řešení: 2013–2017

Cílem 5. finální etapy projektu bylo předání metodik k certifikaci 
a jejich publikace, grafická a tisková úprava včetně vydání 
odborné knihy v elektronické podobě, zveřejnění kompletní 
databáze případových studií na webových stránkách projektu; 
produkce instruktážního dVd, zpracování článků v recenzovaných 
časopisech.
dosažené výsledky projektu jsou využitelné pro ochranu, 
prezentaci a edukaci v oblasti movitého kulturního dědictví. 
Význam a kondice vybraného movitého kulturního dědictví 
patřící do správy TMB, NPÚ a Mg byly výrazně posíleny analýzou 
jejich stavu a prostředí uložení včetně návrhu opatření pro 
optimalizaci celkových podmínek dlouhodobého uchovávání. 
Ověřeny byly metody a postupy vyhodnocování a regulace 
parametrů vnitřního prostředí v reálném prostředí muzejních 
a památkových objektů, což má zásadní význam pro zlepšování 
preventivní péče o kulturní dědictví. Testované postupy byly 
zaměřeny zejména na využití pasivních prvků a nízkoenergetických 
řešení, které jsou aplikovatelné v historických budovách i muzejních 
depozitářích a expozicích. 

Uznatelné výsledky:  
N1 certifikovaná metodika
⁄ Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy V souladu 
 s Příkazem ministra kultury č. 25/2014 byla splněna podmínka 
 certifikace metodiky dle písm. A). Po obdržení osvědčení 
 o certifikaci ze strany OVV MK ČR budou metodiky zveřejněny 
 na webových stránkách řešitelských institucí a publikovány tiskem.

jsc. článek v časopise SCOPUS:
⁄ JIRÁSEK, P. Stanovení rizika krádeží v paměťových institucích. 
 In: Muzeológia a kulturné dedičstvo 2/2017, Univerzita Komenského 
 v Bratislavě, 2017, ISSN 1339-2204, s. 191–202
⁄ MAUREROVÁ, L. – SELUCKÁ, A. – JAKUBEC, P. –  HIRŠ, J.:  Uplatnění 
 simulační analýzy při ověření efektivity vytápění metodou 
 „conservation heating“ v historické budově. In: Vytápění, větrání, 
 instalace, 5/2017, Společnost pro techniku prostředí, ISSN 1210–1389, 
 s. 271–278.
jrec. článek v periodiku:
⁄ MAZÍK, M. Průzkum výskytu plísní v paměťových institucích. 
 In: Fórum pro konzervátory a restaurátory, Technické muzeum v Brně, 
 2017, ISBN 978-80-87896-44-0, ISSN 1805-0050, s. 111–116.
d – článek ve sborníku:
⁄ HIRŠ, J. – MOHELNÍKOVÁ, J. – BROTAS, J.– FILLA, J.– SELUCKÁ, A.– 
 DVOŘÁK, M. Daylight study in a chateau hall. In: Proceedings 
 of 33rd PLEA International Conference, Edinburgh, 2th – 5th July 2017, 
 NCEUB 2017, ISBN 978-0-9928957-5-4, s. 3229–3236. 
⁄ MRÁZEK, M. – FRICOVÁ, J. Tváře depozitáře. In: Zborník z konference 
 Dni technických pamiatok – Depozitáre, Fondy, Výskum, Bratislava 
 26. 9. 2017. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, (vyjde 2018).
C – kapitola v odborné knize:
⁄ Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování 
 vnitřního prostředí (odborná kniha B), Národní památkový ústav, 2017.
 MAZÍK, Michal. Nechtěná fauna a flora památkových objektů
⁄ MRÁZEK, Martin. Zlepšení kvality vnitřního prostředí depozitáře 
 jednoduchou stavební úpravou
⁄ SELUCKÁ, Alena, JAKUBEC, Petr.  Snížení relativní vlhkosti vzduchu 
 pomocí řízeného vytápění metodou conservation heating
A – elektronická databáze:
⁄ Databáze hodnocených objektů pro dlouhodobé uchovávání 
 předmětů kulturní povahy (Databáze případových studií): SZ Lednice, 
 SZ Hluboká nad Vltavou, SZ Kunštát, Kovárna v Těšanech, Depozitář 
 TMB Brno-Židenice, Depozitář MG Brno-Rečkovice)
o – prezentace výsledků projektu na konferencích, seminářích 
a odborných setkáních:
⁄ Mazík, M. Průzkum výskytu plísní v paměťových institucích. 
 Konference konzervátorů-restaurátorů, 19. – 21. 9. 2017, Litomyšl. 
 Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Komise konzervátorů-

 restaurátorů AMG, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, 
 Centrum pro restaurování a ochranu památek.
⁄ Mrázek, M. – Fricová, J. Tváře depozitáře, konference Dni 
 technických pamiatok – Depozitáre, Fondy, Výskum, Bratislava 
 26. 9. 2017, pořadatel Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
⁄ Jirásek, P. Metodiky uchovávání předmětů kulturní povahy, 
 Konference Českého komitétu Modrého štítu v Národním 
 archivu dne 24. 10. 2017. Pořadatel: Český komitét Modrého štítu.
⁄ Selucká, A. – Jakubec, P. Měření klimatických parametrů 
 v paměťových institucích. Zasedání Jihomoravské sekce Komise 
 konzervátorů-restaurátorů AMG, 10. 11. 2017, Pavlov. 

iNstitucioNáLNí podpora dkrvo
Rozhodnutí MK-S 767/2016 OVV; MK 10509/2017 OVV
garant: Phdr. Naďa Urbánková, Mgr. Pavla Stöhrová
Spolupráce: Phdr. Petra Mertová, Phd. Mgr. Hana Bartošová, Ing. 
Alena Selucká a kol.
doba řešení: 2017

cíl 1: Zpracování kolekce historických negativů a jejich 
vědeckovýzkumné využití
Zpracování další části kolekce historických fotografických 
negativů z let 1918–1960 
V návaznosti na pokračující digitalizaci (do konce roku 2017 
bylo v rámci základních činností muzea digitalizováno dalších 
1000 snímků – celkem tedy 5500 položek) byl položen důraz 
především na detailnější tematické rozdělení digitálních 
kopií a verifikaci jejich obsahu. Během tohoto procesu bylo 
několik stovek snímků, zachycujících výstavy realizované 
v TMB a stavební úpravy muzejních budov, převedeno do tzv. 
sebedokumentace TMB a postoupeno oddělení Komunikace 
a marketingu k archivaci. Vzhledem ke skutečnosti, že TMB v roce 
2017 přecházelo z evidenční databáze demus na novou databázi 
Museion, bylo nutné počítat s určitým obdobím na zaškolení 
pracovníků a bezproblémové zprovoznění nového systému. 
Také přenesení internetového prohlížeče ProMus s historickými 
fotografiemi z webových stránek Moravského zemského 
muzea na stránky TMB vyžadovalo určitý čas. Proto byla veřejně 
přístupná databáze rozšířena pouze o 500 nových verifikovaných 
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položek. Konkrétně byla věnována pozornost snímkům 
brněnských strojírenských a textilních továren wilhelm Hoffarth, 
Bratři Schoellerové, Brněnská přádelna česané příze, faber 
letovice, Viktoria, a. s. pro gumový průmysl v Brně a obchodní 
firmě Hubert lamplota. 
Pozornost pak byla soustředěna na přípravné práce – určení 
a verifikaci obsahu a přípravu náhledových snímků tak, aby 
po plném zprovoznění nového systému a webových stránek TMB 
mohla být metadata i náhledové snímky plynule zaznamenávány 
do evidenční databáze a následně zpřístupňovány i široké veřejnosti.
dalším krokem, který postupně nabývá na důležitosti, je základní 
péče, jíž je třeba věnovat fyzickým originálům – tzn. jejich 
vytřídění, seřazení dle nově přidělených inventárních čísel, 
odpovídající konzervátorské popř. restaurátorské ošetření 
a vhodné uložení. Po konzultaci s pracovnicemi restaurátorského 
oddělení Národního archivu v Praze jsme přistoupili ke 
konzervátorskému ošetření historických negativů pomocí 
lékařského benzínu, etanolu a destilované vody. Současně jsou 
vybírány snímky, které potřebují restaurátorský zásah, zejména 
kvůli poškození nosného média. Ošetřené snímky jsou následně 
baleny do obalů z odkyseleného papíru a krabic z pevného 
kartonu, obojí od firmy EMBA. do konce roku 2017 bylo takto 
ošetřeno 1210 snímků. Bohužel zatím stále zůstávají v pracovně 
kurátorky, protože pro jejich uložení v klimatizovaném depozitáři 
chybí úložný fundus.
Uznatelné výsledky: 
C – kapitola v knize: 
⁄ SMUTNÝ, Bohumír – URBÁNKOVÁ, Naděžda: Bratři Schoellerové, 
 c. k. privilegovaná továrna na jemná sukna a vlněné zboží v Brně 
 a další podnikání rodiny Schoellerů. In: ČAPKA, František – SLABOTÍNSKÝ, 
 Radek (eds.): K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd 
 v Českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. Brno: Technické 
 muzeum v Brně, 2017, s. 75 – 92. ISBN 978-80-87896-46-4.
A – audiovizuální dokument: 
⁄ Digitální databáze využitelná badatelskou veřejností jako informační 
 zdroj je k dispozici na  www.tmbrno.cz/historickesnimky/, jedná 
 se o aplikaci ProMus vyvinutou oddělením CITeM Moravského 
 zemského muzea, stejně jako Demus-Fotoarchiv, v němž jsou 
 snímky zpracovány. 

 V roce 2017 byla databáze rozšířena na 1390 inv. čísel, tj. 1488 
 záznamů (řada snímků je ve sbírce zastoupena v několika stupních 
 zpracování např. negativ – negativ s retušemi – pozitiv, které jsou 
 zahrnuty pod jedno inventární číslo a v jeho rámci rozlišeny 
 číslicemi nebo v případě duplikátů písmeny za lomítkem).
j – článek v periodiku:
⁄ URBÁNKOVÁ, Naděžda – MERTOVÁ, Petra: Fotografie jako 
 ikonografický pramen k historii industrializace Brna v období první 
 republiky. (Na příkladu fotografií firmy Bratři Schoellerové). Brno 
 v minulosti a dnes, roč. 29, 2016, s. 213-244. ISBN 978-80-86736-51-8, 
 ISSN 0524-689X.
 
cíl ii) historický kovový materiál – povrchové úpravy
Zpracování audiovizuálního dokumentu z výzkumu 
povrchových úprav historických slitin kovů – smaltu a emailu 
v uměleckořemeslné tvorbě a na průmyslových výrobcích na 
nosiči dVd a rovněž jeho zveřejnění on-line na webovém portálu 
Metodického centra konzervace TMB. Podrobně je zpracována 
problematika specifických historických postupů a technologie 
emailérství a průmyslového zpracování smaltu, dokument je 
zpracován s ohledem na jeho praktické využití jako metodická 
pomůcka a zdroj informací pro kurátory sbírek (správný popis 
a identifikace artefaktů opatřených touto povrchovou úpravou) 
a konzervátory-restaurátory (technologie výroby, chemické 
složení, zásady ošetření). Zásadní součástí audiovizuálního 
dokumentu jsou profesionálně zpracované videozáznamy jako 
komplexní a moderní dokumentace vybraných technologických 
postupů povrchové úpravy smaltováním včetně zpracování 
průmyslového smaltu v současných průmyslových provozech. 
dále byl v rámci cíle zpracován vzorník spektrálních analýz 
dostupných a v současnosti používaných emailérských materiálů, 
který je rovněž přístupný prostřednictvím AV dokumentu 
a pracoviště Metodického centra konzervace TMB. Součástí cíle 
bylo zpracování odborné studie k problematice konzervování 
a restaurování emailu a smaltu, která byla publikována jako 
kapitola v kolektivní monografii Umění emailu/Technika smaltu.  
Uznatelné výsledky:
C – kapitola v kolektivní monografii: 
⁄ SElUCKÁ, Alena: Konzervování a restaurování smaltu a emailu. 

 In: Stöhrová, Pavla (ed.): Umění emailu/Technika smaltu. Brno: 
 Technické muzeum v Brně, 2017, s. 139–148. ISBN 978-80-
 87896-45-7.
A – audiovizuální dokument: 
⁄ SElUCKÁ, Alena – STÖHROVÁ, Pavla: Povrchové úpravy kovů 
 a jejich slitin – smalt/email. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017.

cíl iii) odborné studie k interním výzkumným úkolům
Pracovníci MCK a TMB se podílejí na řešení interních výzkumných 
úkolů stanovených v Koncepci vědeckovýzkumné činnosti TMB. 
Samotné zpracování dílčích publikačních výstupů pracovníků na 
pozici kurátor nebo konzervátor je již nad rámec jejich vymezené 
pracovní náplně. Protože publikování výstupů výzkumné 
činnosti je žádoucí a není v rámci stávajících úvazků možné tyto 
práce zadávat, bylo v roce 2017 navýšení publikačních výstupů 
pracovníkům MCK TMB hrazeno z IP dKRVO formou OON. Byly 
připraveny 4 studie, které byly publikovány v impaktovaných 
a neimpaktovaných periodikách a jsou uvedeny jako výsledky cíle. 
Uznatelné výsledky:
⁄ HLOŽEK, Martin – TROJEK, Tomáš – KOMORÓCZY, Balázs – 
 PROKEŠ, Radek: Enamel paint techniques in archaeology and 
 their identification using XRF and micro-XRF. In: Radiation 
 Physics and Chemistry, roč. 137, 2017, s. 243-247 ISSN 0969-806X 
⁄ HLOŽEK, Martin – TROJEK, Tomáš: Silver and tin plating 
 as medieval techniques of producing counterfeit coins and 
 thein identification by means of micro-XRF. In: Radiation Physics 
 and Chemistry, roč. 137, 2017, s. 234-237 ISSN 0969-806X.http://
 dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2016.08.013
⁄ GILBERTOVÁ, M.: Průmyslová krajina města Brna jako významné 
 dědictví a platforma pro kulturní a muzejní projekty. Druhá 
 existence brněnských brownfieldů a bývalých slavných 
 průmyslových objektů se zaměřením na textilní průmysl. 
 In: Muzeológia a kulturné dedičstvo. Bratislava: Univerzita 
 Komenského, roč. 2017, č. 1., s. 99–109. ISSN 1339-2204 
⁄ SLABOTÍNSKÝ, Radek: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu 
 a technické práce v Brně v letech 1948–1953. Kapitola z počátků
 brněnského hospodářského archivnictví. In: Brno v minulosti 
 a dnes, roč. 30, 2017 (v tisku). ISBN 978-80-86736-35-8; 
 ISSN 0524-689X.
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iNterNí výZkumNé projekty
výZkum starého ŽeLeŽáŘství
Identifikační kód TMB: 1/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta
Spolupráce: Phdr. Věra Souchopová, CSc., Phdr. Petra Mertová, 
Ph.d., Ing. Martin Barák (Spolek františka); Mgr. dominik Talla, Ph.d. 
(Spolek františka), Ing. jiří Hošek, Ph.d. (AV ČR)
doba řešení: dlouhodobý úkol

Interní výzkumný projekt řeší dílčí téma z oboru industriální 
archeologie a navazuje na předchozí dokumentační a výzkumné 
aktivity spjaté s regionem Moravského krasu a památkou Stará 
huť u Adamova. Pro demonstraci technologických pochodů 
při výrobě železa přímou metodou jsou v prostoru Staré huti 
realizovány experimentální tavby v replikách slovanských 
železářských pecí a ukázkové tavby pro veřejnost. Smyslem 
experimentů je ověření teorie metalurgických pochodů 
v replikách železářských pecí zjištěných archeologickými 
výzkumy při řemeslném zvládnutí procesu tavby a maximálním 
využití autentických technických materiálů. Na tavby navazují 
workshopy starého železářství, jichž se účastní řada zahraničních 
a tuzemských odborníků zabývajících se problematikou hutnění 
železa a jeho zpracování. 
Uznatelné výsledky: 
Výsledky vázány k projektu účelové podpory, příprava publikačních 
výstupů a ediční příprava odborného periodika Archeologia 
technica

pasportiZace exterNích techNických památek 
ve správě tmb
Identifikační kód TMB: 2/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman řezníček, Mgr. Marie 
gilbertová, Ing. Miroslav Břínek, Mgr. Petr Nekuža, Phdr. Petra 
Mertová, Mgr. Hana Bartošová
doba řešení: dlouhodobý úkol

Pro každou z externích nemovitých památek ve správě muzea 
je zpracováván tzv. pasport obsahující zevrubnou dokumentaci 
k provozu, historii a rekonstrukci památky a archiv souvisejícího 

materiálu. Při pasportizaci je uplatňován multioborový pohled na 
tento segment kulturního dědictví. Pasport jako součást odborné 
správy památky je uložen v TMB a je průběžně doplňován. jako 
uplatnitelné výsledky jsou připravovány různé publikační výstupy 
– příspěvky v odborných periodikách nebo na tematických 
konferencích (např. ochrana státní hranice, K historii průmyslu, 
techniky a exaktních věd na Motavě a ve Slezsku aj.).
Uznatelné výsledky: 
Pouze pracovní výsledky v rámci jednotlivých pasportů, připravena 
kolektivní monografie

ZákLadNí prŮZkum koLekce NegativŮ – NeZpracovaNý 
foNd fotofragií
Identifikační kód TMB: 3/VaV/OVAT/2012
garant: Phdr. Naďa Urbánková
Spolupráce: Phdr. Petra Mertová, Phd., dOVAT
doba řešení: dlouhodobý úkol

Kolekce historických negativů TMB je existenčně ohroženým 
fondem, který je velmi významným, i když dosud opomíjeným 
dokladem kulturního a industriálního dědictví s důležitým 
informačním potenciálem nadregionálního významu. Po zpracování 
bude sloužit jako informační zdroj v dalším základním i aplikovaném 
výzkumu. Aktuálně je řešení úkolu zahrnuto do podpory z programu 
IP dKRVO – viz výše.
Uznatelné výsledky: 
Výsledky vázány k IP DKRVO – cíl I.

probLematika techNického muZejNictví a specifika 
ochraNy techNického a iNdustriáLNího dědictví
Identifikační kód TMB: 4/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Marie gilbertová, Mgr. Pavla 
Stöhrová, průběžně spolupráce různých odb. pracovníků dOVAT
doba řešení: dlouhodobý úkol

V rámci dlouhodobého výzkumného úkolu jsou zpracovávána 
dílčí témata z těchto oblastí: dějiny technického muzejnictví, 
specifika muzejní dokumentace technického dědictví, muzejní 
marketing a muzejní pedagogika, technické dědictví a science 

communication, historie péče o kulturní dědictví a konzervování-
restaurování apod.  V rámci aktivit TMB ve sdružení CIMUSET 
– Mezinárodní komise pro muzea a sbírky technické povahy 
Mezinárodní rady muzeí ICOM probíhala konzultace akviziční 
politiky a příprava společných prezentačních a výzkumných 
aktivit. Pracovníci TMB jsou rovněž aktivní v rámci středoevropské 
unie technických muzeí MUT, v roce 2017 byla Mgr. Klára Šikulová 
zvolena členkou výkonného výboru a viceprezidentkou této 
instituce. V rámci úkolu pokračovala přednášková a pedagogická 
činnost (ff MU, Střední škola tradičních řemesel), která je 
plánována i na další období.
Uznatelné výsledky: 
Výsledky vázány k IP DKRVO – cíl III.

dLouhodobá strategie budováNí sbírkového foNdu tmb
Identifikační kód TMB: 5/VaV/OVAT/2012
garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman řezníček, Mgr. Marie 
gilbertová, Ing. Miroslav Břínek, Mgr. Petr Nekuža, Phdr. Petra 
Mertová, Ph.d., Mgr. Hana Bartošová, Mgr. Sylvie Zouharová 
dyková, Mgr. Radek Slabotínsky, Ph.d., Ing. Tomáš Kocman, 
Ing. jiří Macek. Phdr. Naďa Urbánková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Cílem projektu je efektivní muzejní dokumentace specifické časti 
movitého kulturního dědictví – dokladů historického vývoje 
techniky a průmyslu. V rámci projektu je rozšiřován sbírkový fond 
muzea včetně sekundární doprovodné dokumentace především 
autentickými doklady (koupě, dary, sběr v terénu), experimentální 
výrobou a převody od partnerských a spolupracujících institucí. 
Probíhá také identifikace a analýza sbírek technického charakteru 
a archivních fondů spolupracujících paměťových institucí. V rámci 
projektu byly prezentovány dílčí poznatky a vybrané soubory 
sbírek na výstavách TMB. 
Uznatelné výsledky: 
Výsledky vázány k IP DKRVO – cíl II.
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moderNí materiáLy - pLasty
Identifikační číslo úkolu: 16/VaV/MCK/2012
garant: Ing. Hana grossmannová, Ph.d. (zastupuje Mgr. Karel Rapouch)
doba řešení: 2012–2016, prodlouženo v r. 2017 jako dlouhodobý úkol 

Testovány byly metody identifikace jednotlivých polymerních 
materiálů používaných v muzejních sbírkách a metody 
jejich konzervace. Ve spolupráci s Národní knihovnou 
byla připravována odborná monografie „Vybrané kapitoly 
z konzervace a restaurování plastů“, shrnující současné poznatky 
o průzkumu a ošetření plastů v muzejních sbírkách, které byly 
formulovány a diskutovány na předchozích pracovních setkání 
oborové skupiny Plasty Komise konzervátorů-restaurátorů AMg. 
Pozornost byla rovněž věnována zpracování přehledu základních 
polymerních materiálů z hlediska jejich historického vývoje, 
možnostech průzkumu a podmínek správného uchovávání. 
V této souvislosti byla navštívena konference future Talks 017 
v Mnichově.
Uznatelné výsledky:
⁄ RAPOUCH, K. – POSPÍŠIL, L. – VRÁTNÍČKOVÁ, Z. 2017: Průzkum 
 a možnosti konzervace pryže na plynových maskách, In: Vybrané   
 kapitoly z konzervace a restaurování plastů, Technické muzeum 
 v Brně (v tisku).

koNZervace a uLoŽeNí papírových ZáZNamŮ 
mechaNických hudebNích NástojŮ
Identifikační číslo úkolu: 21/VaV/MCK/2013
garant: Ing. Alena Selucká
Spolupráce: Mgr. Michal Mazík, Renata Pelíšková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Hlavním záměrem projektu je záchrana a komplexní zhodnocení 
unikátních hudebních záznamových pásů, které jsou součástí 
sbírky automatofonů Technického muzea v Brně. Tyto jedny 
z nejstarších hudebních nosičů jsou dokladem úrovně techniky 
a hudební historie od jejího počátku až do 30. let 20. století. 
Cílem je vyhodnotit rozsah poškození jednotlivých hudebních 
pásů včetně zpracování pracovního postupu správné identifikace 

charakteristik degradačních změn. dále pak v návaznosti na 
materiálový průzkum bude ověřena a aplikována vhodná 
metoda ošetření a stabilizace jejich fyzického stavu. V daném 
období byly aktivity zaměřeny na zpracování přihlášky projektu 
„Záchrana a zhodnocení významu hudebních záznamových 
pásů automatofonů“ z programu NAKI II MK ČR ve spolupráci 
s oddělením dOVaT TMB, v rámci kterého byly formulovány 
návrhy postupů průzkumu a ošetření daných artefaktů. 
Uznatelné výsledky:
Pouze pracovní výsledky

apLikace aNaLytických metod pŘi prŮZkumu 
pŘedmětŮ kuLturNího dědictví
Identifikační číslo úkolu: 24/VaV/MCK/2015
garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.d.
Spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
doba řešení: dlouhodobý úkol

Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového 
vybavení laboratoře MCK – využívání ručního xRf spektrometru, 
videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus 
pro hodnocení složení materiálů, povrchových úprav (včetně 
stratigrafického zhodnocení barevných vrstev). Ve spolupráci 
s dalšími pracovišti jsou aplikovány další instrumentální metody, 
jako je elektronová mikroskopie s energiově-disperzním 
analyzátorem (SEM-EdS), elektronová mikrosonda (EMPA) 
a mikrotomografie (micro-CT). Uvedené přístrojové vybavení 
slouží pro analýzy předmětů zpracovávaných v rámci činnosti 
MCK. Průběžně je rozvíjena metodika jejich interakce 
s hodnocenými materiály včetně postupů odběrů vzorků 
s primárním požadavkem minimalizace zásahu a poškození 
do zkoumané hmoty. V rámci zpřístupnění uvedených metod 
konzervátorům-restaurátorům je plánováno zpracovat 
charakteristiku jednotlivých analýz s konkrétními příklady 
aplikace v muzejní praxi.  V návaznosti na výsledky získané 
v předchozím roce bude zpracován též příspěvek k mincovním 
falzům, která byla analyzována v rámci spolupráce s Muzeem 
Komenského v Přerově při archeologickém výzkumu na hradě 
Starý Světlov. 

V roce 2017 jsme se v rámci aplikace analytických metod 
především zaměřili na analýzy emailem zdobených předmětů 
pro potřeby výstavy Umění emailu/Technika smaltu, která se 
otevírala v daném roce. Pro potřeby katalogu této výstavy byly 
analyzovány archeologické nálezy emailem zdobených kovových 
předmětů za účelem identifikace příslušné techniky a případné 
zpřesnění datace. V rámci workshopu, který probíhal před 
otevřením výstavy, byly analyzovány artefakty, které vznikly 
v rámci experimentální rekonstrukce techniky smaltu v době 
laténské. K těmto účelům jsme využívali především vlastního 
vybavení naší laboratoře - ručního xRf spektrometru, 
videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus. 
Ve spolupráci s dalšími pracovišti jsme k dokumentaci využívali 
rtg snímkování a elektronovou mikroskopii s energiově-
disperzním analyzátorem (SEM-EdS). V rámci analýz novějších 
archeologických nálezů Slezské muzeum v Opavě poskytlo 
k analýzám nálezy dvou unikátních smaltovaných artefaktů 
z Opavy-Kylešovic z horizontu 10. století. jedná se o nákončí 
zdobené rostlinnými motivy a prsten zdobený vhloubenou 
výzdobou vyplněnou bělavým emailem. Chemické složení emailu 
na nákončí ukazuje na provenienci v oblastech Středozemního 
nebo Černého moře. 
dále jsme se věnovali poznávání technik výroby středověkých falz 
mincí pomocí analytických metod. Potřeba analýz středověkých 
falz mincí souvisí s nárůstem těchto nálezů ve fondech muzeí 
v souvislosti s používáním detektorů kovů. V rámci tohoto 
tématu jsme spolupracovali s Komenského muzeem v Přerově na 
analýzách falz z hradu drahotuše. Ve spolupráci s numismatickým 
oddělením Moravského zemského muzea, jsme v jejich 
sbírkovém fondu metodou xRf identifikovali unikátní mosazná 
falza. dříve se předpokládalo, že mosazný plech ke zhotovování 
střížků nebyl vhodným materiálem, takže jsme pomocí 
analytických metod přinesli zcela unikátní informaci.
Navázána byla též spolupráce s německou archeometrickou 
laboratoří (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gmbH, 
Mannheim) ohledně analýzy liteřiny 16. století v evropském 
prostoru. V této souvislosti se uskutečnila schůzka zástupců 
MCK TMB s experty z uvedené německé laboratoře a pracovníků 
Ústavu humanitních studií a Historického oddělení MZM ohledně 
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přípravy společného projektu při výzkumu tiskařských liter
z Kralic Moravského zemského muzea.  
V návaznosti na cíle zpřístupňovat poznatky o instrumentálních 
metodách uplatnitelných při průzkumu sbírkových předmětů byl 
zpracován metodický materiál k aplikaci neinvazivní xRf analýzy 
chemického složení. 
Uznatelné výsledky:
⁄ HLOŽEK, M. – TROJEK – KOMORÓCZY, B. – PROKEŠ, R.: Enamel 
 paint techniques in archaeology and their identification using XRF 
 and micro-XRF. Radiation Physics and Chemistry, Volume 137, 2017, 
 p. 243-247. ISSN 0969-806X.
⁄ Hložek, M. – Trojek, T.: Silver and tin plating as medieval techniques 
 of producing counterfeit coins and their identification by means 
 of micro-XRF, Radiation Physics and Chemistry, Volume 137, 2017, 
 p. 234-237. ISSN 0969-806X.
⁄ Využití mobilní XRF analýzy pro průzkum muzejních sbírek – 
 metodický materiál č. M 4/2017.

mikroteČky – Nástroj moderNí ideNtifikace 
sbírkových pŘedmětŮ
Identifikační číslo úkolu: 25/VaV/MCK/2015
garant: Ing. Martin Mrázek, Ph.d.
Spolupráce: Ing. Martin Kroužil
doba řešení: 2015–2017

Cílem projektu bylo ověření možnosti využití moderní 
technologie mikroteček při identifikaci, ale i ochraně muzejních 
předmětů. Mikrotečky jsou tvořeny miniaturními kovovými 
(křemíkovými) nebo polyesterovými kotoučky o průměru 0,5–1 mm,
na kterých je laserem zapsán jedinečný identifikační kód. 
V případě využití na předměty kulturního dědictví byly testovány 
možné interakce nosičů mikroteček s povrchem historických 
předmětů tak, aby byla minimalizována rizika poškozování 
originálních materiálů. Hodnoceny byly rovněž způsoby 
aplikace mikroteček a možnosti jejich identifikace. Výsledky byly 
zpracovány formou modelového experimentu.   
Uznatelné výsledky:
Možnosti použití mikroteček v ochraně sbírkových předmětů – 
modelový experiment č. M 3/2017

eLektrochemické metody v koNZervátorské praxi
Identifikační číslo úkolu: 26/VaV/MCK/2016
garant: Mgr. Karel Rapouch
Spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
doba řešení: dlouhodobý úkol

Elektrochemické metody jsou využívány pro stabilizaci korozních 
vrstev kovových artefaktů, ale i jejich čištění nebo identifikaci. 
Uvedené metody byly úspěšně aplikovány v rámci mnoha 
předmětů ošetřovaných v MCK TMB. Následujícím cílem je zlepšit 
pracovní podmínky a kontrolu elektrochemických procesů 
dalšími technickými prvky. V této souvislosti bylo posíleno 
přístrojové vybavení o potenciostat z dotace ISO MK ČR, který 
bude využit při studiu korozních dějů.
Elektrolytická redukce korozních produktů hliníku byla 
realizována v rámci komplexního konzervátorského zásahu 
na duralovém listu vrtule ze stíhačky focke-wulf 190 ze sbírky 
Muzea Vysočiny v Třebíči.  
Uznatelné výsledky:
⁄ RAPOUCH, K. – BAŠTA, J. – SELUCKÁ, A. – MAZÍK, M. – MRÁZEK, M.:  
 Průzkum a konzervace vrtule z letadla Focke-Wulf 190 
 metodou elektrolytické redukce. In: Fórum pro konzervátory-
 restaurátory, 2017, Technické muzeum v Brně, ISBN: 978-80-87896-
 44-0, s. 100–104
⁄ RAPOUCH, K. – BAŠTA, J. Průzkum a konzervace vrtule z letadla 
 Focke-Wulf 190 metodou elektrolytické redukce. Příspěvek na 
 Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2017, Litomyšl, 19.–21. 9. 2017
⁄ Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace „Vrtule z Focke-Wulf 
 190“, č. K-R 2/2017

ZhodNoceNí stavu archeoLogických kovových NáLeZŮ 
ve sbírkách muZeí Z hLediska efektivity pŘedchoZích 
koNZervátorsko-restaurátorských ZásahŮ
Identifikační číslo úkolu: 27/VaV/MCK/2016
garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.d.
Spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel 
Rapouch, Renata Pelíšková
doba řešení: dlouhodobý úkol

Záměrem je průzkum a dokumentace konzervátorsko-
restaurátorských postupů aplikovaných v minulosti na vybraných 
artefaktech z hlediska zhodnocení jejich stavu a podmínek 
uložení. jedná se o případy sbírkových předmětů, u kterých bylo 
MCK požádáno o pomoc při jejich re-konzervaci. důvodem je 
většinou jejich špatný fyzický stav či potřeba doplnění analýz 
materiálů či struktury předmětů a odkrytí nových poznatků. 
V rámci konkrétních zásahů budou systematicky zpracovávány 
informace o četnosti, efektivitě či hygienickém riziku dříve 
používaných konzervačních prostředcích a technikách. 
V daném roce byly v této souvislosti zpracovány vybrané 
artefakty Regionálního muzea v Mikulově. jde o předměty 
z archeologického fondu získaného před druhou světovou 
válkou a soubor částečně konzervovaného materiálu získaného 
po druhé světové válce. jedná se o železné předměty z doby 
laténské a vrcholného středověku. U předmětů byly provedeny 
materiálové průzkumy (rtg snímkování, xRf, SEM-Edx). 
V Regionálním muzeu v Mikulově nebyly k těmto předmětům 
dohledány konzervátorské karty a lze předpokládat, že ve 
své době nebyla tato dokumentace vedena. díky tomu 
lze jen přibližně usuzovat, jak bylo s předměty v minulosti 
nakládáno. Artefakty byly především vyjmuty z nevhodných 
úložných materiálů, které podporovaly jejich degradaci. Bylo 
zdokumentováno pokročilé poškození předmětů vlivem starších 
konzervačních postupů a identifikovány méně vhodné materiály 
pro konzervaci, jako např. epoxidová pryskyřice s plnivem 
v podobě práškového korundu. Byla provedena rekonzervace 
těchto předmětů a připraveny nové úložné materiály.
Uznatelné výstupy:
Konzervátorsko-restaurátorské zprávy zpřístupněné veřejnosti:
⁄ Bronzové klíče a fragmenty č. Č. K-R 3/2017
⁄ Železné kopí Č. K-R 4/2017
⁄ Železný meč Č. K-R 5/2017
⁄ Železný meč s pochvou Č. K-R 6/2017
⁄ Železný nožík Č. K-R 7/2017
⁄ Bronzová spona Č. K-R 8/2017
⁄ Kostěné fragmenty Č. K-R 9/2017
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historický kovový materiáL – muZejNí dokumeNtace Na 
ZákLadě ideNtifikace povrchových Úprav sLitiN kovŮ
Identifikační číslo úkolu: 28/VaV/dOVAT+MCK/2016
garant: Mgr. Petr Nekuža, Ing. Alena Selucká
Spolupráce: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, 
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.d., Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Martin Hložek, 
Ph.d.; Ing. Martin Mrázek, Ph.d., Ing. Martin Kroužil
doba řešení: dlouhodobý úkol

Hlavním cílem bylo zpracování audiovizuálního dokumentu 
z výzkumu povrchových úprav historických slitin kovů – smaltu 
a emailu v uměleckořemeslné tvorbě a na průmyslových výrobcích. 
Audiovizuální dokument jako výstup cíle IP dKRVO (viz také výše) byl 
zpracován na nosiči dVd a rovněž zveřejněn on-line na webovém 
portálu MCK TMB. V dokumentu byly zpracovány vybrané specifické 
historické postupy a technologie, členěné dle osnovy do oddílů 
zahrnujících: popis technologie, historický vývoj technologie, 
audiovizuální záznam z rekonstrukce technologického postupu, 
ukázky užití technologie na reálných sbírkových předmětech 
českých i zahraničních paměťových institucí, fotodokumentace, 
terminologie v českém a anglickém jazyce, databáze chemického 
složení vzorků vybraných smaltů, odkazy na relevantní literaturu 
a zdroje. Audiovizuální dokument byl zpracován s ohledem na 
jeho praktické využití jako metodická pomůcka a zdroj informací 
pro kurátory sbírek (správný popis a identifikace artefaktů 
opatřených touto povrchovou úpravou) a konzervátory-
restaurátory (technologie výroby, chemické složení, zásady 
ošetření). V rámci činnosti MCK bylo dané téma doplněno 
o analýzy chemického složení uměleckých a technických 
smaltů pomocí xRf metody u komerčně dodávaných produktů, 
používaných v rámci restaurování. dále bylo měřeno chemické 
složení autentických archeologických nálezů s emailovou 
vrstvou (viz výstupy z interního výzkumného projektu „Aplikace 
analytických metod při průzkumu předmětů kulturního dědictví“) 
a experimentálně rekonstruována jejich příprava. Zpracovány byly 
též podklady k metodám konzervování-restaurování emailových 
předmětů v uměleckém řemesle i technických sbírkách. Získané 
poznatky byly využity v rámci spolupráce s oddělením dOVaT při 
realizaci výstavního projektu Umění emailu/Technika smaltu 

a zpracování odborné publikace k výstavě.
V návaznosti na dané téma byla zpracována přihláška projektu 
z programu NAKI II 2018–2022: Kovové slitiny a jejich povrchové 
úpravy v muzejních sbírkách 19. a 20. století.
Uznatelné výsledky:
⁄ Povrchové úpravy kovů a jejich slitin. Smalt/Email. Audiovizuální 
 dokument. Technické muzeum v Brně, 2017.
⁄ SELUCKÁ, A. Konzervování a restaurování smaltu a emailu. 
 In: Umění emailu/Technika smaltu. Technické muzeum v Brně, 
 ISBN 978-80-87896-45-7, 2017, s. 137–145.
⁄ HLOŽEK, M. – URBANOVÁ, M. 3000 let emailérství. Smalt ve 
 starověku. In. Umění emailu/Technika smaltu. Technické muzeum 
 v Brně, ISBN 978-80-87896-45-7, 2017, s. 15–22.
⁄ Výstava Umění emailu/Technika smaltu, 31. 10. 2017 – 3. 6. 2018, 
 Technické muzeum v Brně

pLaZmochemické metody ošetŘeNí kovových artefaktŮ
Identifikační číslo úkolu: 29/VaV/MCK/2016
garant: Ing. Hana grossmannová Ph.d., (zastupuje Mgr. Michal Mazík)
Spolupráce: Ing. Alena Selucká, Ing. Martin Mrázek, Ph.d., Mgr. 
Karel Rapouch, Mgr. Martin Hložek, Ph.d.
doba řešení: dlouhodobý úkol

V návaznosti na smlouvu o využívání výsledků projektu 
df11P01OVV004 Plazmochemické procesy a technologie pro 
konzervaci archeologických předmětů, uzavřenou mezi TMB  
a fCH VUT v Brně se ukázala jako nutná reinstalace zařízení 
nízkotlakého vodíkového plazmatu v nových prostorách MCK 
TMB. Cílem je úprava pracovních podmínek tak, aby byla 
zlepšena bezpečnost provozu zařízení v souladu s platnou 
legislativou. Z tohoto důvodu musela být aplikace zařízení 
v běžném provozu konzervování-restaurování reálných artefaktů 
prozatím pozastavena. Připraveny byly nové prostory v rámci 
areálu TMB Brno–řečkovice, kam byla plazmochemická aparatura 
transportována. Postupně bude zařízení zprovozňováno 
a testováno v nových podmínkách.
Uznatelné výsledky:
Pouze pracovní výsledky

strategie preveNtivNí koNZervace v muZejNí praxi
Identifikační číslo úkolu:30/VaV/MCK/2017
garant: Ing. Alena Selucká
Spolupráce: Mgr. Michal Mazík, Mgr. Karel Rapouch, Ing. Martin 
Mrázek, Ph.d., Ing. Martin Kroužil, Renta Pelíšková, žaneta 
Kubingerová.
doba řešení: 2017–2020

Oblast preventivní konzervace je hlavním nástrojem dlouhodobé 
péče o sbírky muzejní povahy. Pozornost je soustředěna na 
měření a regulaci parametrů prostředí zahrnujících klimatické 
faktory (teplotu, relativní vlhkost vzduchu, světlo, vnitřní a vnější 
polutanty), biologické škůdce i ochranu předmětů v případě 
mimořádných situací (živelné pohromy, teroristický útok ap.). 
Využity byly poznatky získané v rámci řešeného výzkumného 
projektu z účelové podpory NAKI, dále aplikované v rámci 
ochrany sbírek TMB a edukaci kurzů preventivní konzervace. 
Připraveny byly výukové demonstrační ukázky interakcí 
jednotlivých faktorů prostředí s vybranými typy materiálů 
v muzejních sbírkách a příklady možných preventivních opatření 
v prostorách expozic a depozitářů včetně postupů správné 
aplikace evidenčních čísel na sbírkové předměty. Tyto materiály 
jsou využívány v rámci vzdělávacích aktivit studentů i pracovníků 
z praxe.
Zpracovány byly též podklady k projektu „Kabinet bezpečnosti“ 
prezentující možnosti zabezpečení předmětů proti požárům, pro 
který byla kompletována samostatná přihláška k podpoře 
z Norských fondů.    
Uznatelné výsledky:
⁄ Použití A–D strips v muzejní praxi, metodický materiál č. M 2/2017
⁄ Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných 
 staveb – příprava projektových záměrů a žádostí do FM EHP/
 Norska, seminář, 14. 12. 2017, Technické muzeum v Brně
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daLší aktivity vědy a výZkumu
⁄ Týden vědy a techniky, Noc vědců – viz Prezentační činnost
⁄ Seminář Archeologia technica – Zkoumání výrobních objektů 
 a technologií archeologickými metodami – viz Konference
⁄ workshop setkání kovářů damascénské oceli, TMB – viz 
 Konference
⁄ Experimentální tavby v replikách slovanských kusových 
 železářských pecí – 16. setkání ve střední části Moravského 
 krasu+ podzimní experimentální tavby+ – viz Konference, 
 Prezentační činnost
⁄ Konference Textil v muzeu 2017 – viz Konference
⁄ Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 v litomyšli – viz 
 Konference
⁄ Konference Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat – viz 
 Konference
⁄ Konference K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na 
 Moravě a ve Slezsku – viz Konference
⁄ Vydání odborných knih a odborných recenzovaných periodik, 
 činnost reakčních rad – viz Publikační činnost
⁄ Zasedání Vědecké rady TMB
⁄ Metodická a vzdělávací činnost MCK –viz samostatný Výkaz 
 činnosti MCK 

pŘehLed výstupŮ vědecko-výZkumNé ČiNNosti
pubLikaČNí výstupy hLášeNé do riv
Články v periodiku
⁄ MERTA, Ondřej. Zaniklá průmyslová krajina – K současným 
 možnostem dokumentace industriální krajiny a torzální 
 industriální architektury na příkladu střední části Moravského 
 krasu. workshop ve Staré huti u Adamova. In Archeologia 
 technica 28, 2017. 
⁄ HlOžEK, Martin – TROjEK, Tomáš – KOMORÓCZy, Balázs – 
 PROKEŠ, Radek: Enamel paint techniques in archaeology and 
 their identification using xRf and micro-xRf. In: Radiation Physics 
 and Chemistry, roč. 137, 2017, s. 243-247 ISSN 0969-806x 
⁄ HlOžEK, Martin – TROjEK, Tomáš: Silver and tin plating as 
 medieval techniques of producing counterfeit coins and thein 
 identification by means of micro-xRf. In: Radiation Physics 
 and Chemistry, roč. 137, 2017, s. 234-237 ISSN 0969-806x.http://
 dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2016.08.013
⁄ gIlBERTOVÁ, M.: Průmyslová krajina města Brna jako významné 
 dědictví a platforma pro kulturní a muzejní projekty. druhá 
 existence brněnských brownfieldů a bývalých slavných 
 průmyslových objektů se zaměřením na textilní průmysl. 
 In: Muzeológia a kulturné dedičstvo. Bratislava: Univerzita 
 Komenského, roč. 2017, č. 1., s. 99–109. ISSN 1339-2204 
⁄ SlABOTÍNSKÝ, Radek: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu 
 a technické práce v Brně v letech 1948–1953. Kapitola 
 z počátků brněnského hospodářského archivnictví. In: Brno 
 v minulosti a dnes, roč. 30, 2017 (v tisku). ISBN 978-80-86736-35-8;  
 ISSN 0524-689x.
⁄ RAPOUCH, K. – BAŠTA, j. – SElUCKÁ, A. – MAZÍK, M. – MRÁZEK, M.
 2017: Průzkum a konzervace vrtule z letadla focke-wulf 190 
 metodou elektrolytické redukce. In: Fórum pro konzervátory-
 restaurátory 2017, TMB, s. 100–104, ISBN: 978-80-87896-44-0.
⁄ MAZÍK, M. Průzkum výskytu plísní v paměťových institucích. 
 In: Fórum pro konzervátory a restaurátory, TMB, 2017, s. 110–116, 
 ISBN 978-80-87896-44-0, ISSN 1805-0050.
⁄ jIRÁSEK, P. Stanovení rizika krádeží v paměťových institucích. 
 In: Muzeológia a kulturné dedičstvo 2/2017, Univerzita 
 Komenského v Bratislavě, 2017, s. 191–202, ISSN 1339-2204.

⁄ MAUREROVÁ, l. – SElUCKÁ, A. – jAKUBEC, P. – HIRŠ, j.: Uplatnění 
 simulační analýzy při ověření efektivity vytápění metodou 
 „conservation heating“ v historické budově. In: Vytápění, větrání, 
 instalace, 5/2017, Společnost pro techniku prostředí, 2017, 
 s. 271–278, ISSN 1210–1389.
⁄ SlABOTÍNSKÝ, Radek: Z nepřátelství k lidově demokratickému 
 řádu prováděli podvratnou činnost proti lidově demokratickému 
 státnímu zřízení republiky a jejímu společenskému řádu. Proces 
 s protistátní skupinou jan Novosad a spol. v roce 1958. In: Sborník 
 Archivu bezpečnostních složek. Roč. 15, 2017. ISSN 2336-1387 (v tisku)

kapitola v knize
⁄ SMUTNÝ, Bohumír – URBÁNKOVÁ, Naděžda: Bratři Schoellerové, 
 c. k. privilegovaná továrna na jemná sukna a vlněné zboží 
 v Brně a další podnikání rodiny Schoellerů. In: ČAPKA, františek – 
 SlABOTÍNSKÝ, Radek (eds.): K problematice dějin průmyslu, techniky 
 a exaktních věd v Českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. 
 Brno: Technické muzeum v Brně, 2017, s. 75 – 92. ISBN 978-80-
 87896-46-4.
⁄ RAPOUCH, K. – POSPÍŠIl, l. – VRÁTNÍČKOVÁ, Z. 2017: Průzkum 
 a možnosti konzervace pryže na plynových maskách, In: Vybrané 
 kapitoly z konzervace a restaurování plastů, TMB, (v tisku).
⁄ MAZÍK, M.: Nechtěná fauna a flora památkových objektů. 
 Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody 
 posuzování vnitřního prostředí“, Národní památkový ústav, 2017.
⁄ MRÁZEK, M.: Zlepšení kvality vnitřního prostředí depozitáře 
 jednoduchou stavební úpravou. Objekty s předměty kulturní 
 povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí“, 
 Národní památkový ústav, 2017.
⁄ SElUCKÁ, A. – jAKUBEC, P.  Snížení relativní vlhkosti vzduchu 
 pomocí řízeného vytápění metodou conservation heating. 
 Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody 
 posuzování vnitřního prostředí“, Národní památkový ústav, 2017.
⁄ ZOUHAROVÁ dyKOVÁ, Sylvie: Automobily brněnské 
 podnikatelské elity na příkladu tří rodin: löw-Beer, Stiassni, 
 Tugendhat. In: K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních 
 věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století, s.49-61, 
 Technické muzeum v Brně, 2017, ISBN 978-80-87896-46-4.
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⁄ VEdRA, dana: Továrna na sukna bratří Kleinů. Kapitola z dějin 
 textilního průmyslu v meziválečném Brně. In: K problematice 
 dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na 
 Slovensku v 19. a 20. Století, s. 104–120, Technické muzeum 
 v Brně, 2017, ISBN 978-80-87896-46-4.

ostatNí výstupy

Zpřístupněné konzervátorsko-restaurátorské zprávy
⁄ Bronzové klíče a fragmenty č. Č. K-R 3/2017
⁄ železné kopí Č. K-R 4/2017
⁄ železný meč Č. K-R 5/2017
⁄ železný meč s pochvou Č. K-R 6/2017
⁄ železný nožík Č. K-R 7/2017
⁄ Bronzová spona Č. K-R 8/2017
⁄ Kostěné fragmenty Č. K-R 9/2017
katalogy sbírek, výstav nebo expozic
⁄ STÖHROVÁ, P. (ed.): Umění emailu/Technika smaltu. Brno: 
 Technické muzeum v Brně, 2017, s. 139–148. ISBN 978-80-
 87896-45-7.
Libreto nebo scénář výstavy nebo expozice 
⁄ Námět a libreto expozice TMB: dlouhé a krátké palné zbraně
 Scénář výstavy: Auta brněnských továrníků: löw-Beer, Stiassni, 
 Tugendhat
⁄ Scénář výstavy: Umění emailu/Technika smaltu
Článek ve sborníku
⁄ HIRŠ, j. – MOHElNÍKOVÁ, j. – BROTAS, j. – fIllA, j. – SElUCKÁ, 
 A. – dVOřÁK, M. daylight study in a chateau hall. In: Proceedings 
 of 33rd PLEA International Conference, Edinburgh, 2th – 5th july 
 2017, NCEUB 2017, s. 3229–3236, ISBN 978-0-9928957-5-4. 
ohlášené referáty na konferencích, které vyjdou ve sborníku 
referátů z konference 
⁄ MRÁZEK, M. – fRICOVÁ, j. Tváře depozitáře. In: Zborník z konference 
 Dni technických pamiatok – Depozitáre, Fondy, Výskum, Bratislava 
 26. 9. 2017. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, (vyjde 2018).
ostatní
⁄ digitální databáze využitelná badatelskou veřejností jako informační 
 zdroj je k dispozici na  www.tmbrno.cz/historickesnimky/, jedná se 
 o aplikaci ProMus vyvinutou oddělením CITeM Moravského 

 zemského muzea, stejně jako Demus-Fotoarchiv, v němž jsou 
 snímky zpracovány. 
⁄ SELUCKÁ, Alena – STÖHROVÁ, Pavla: Povrchové úpravy kovů a jejich 
 slitin – smalt/email. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017.
⁄ Workshop Železářství - Přímá výroba železa, uspořádaný TMB 
 v rámci cyklu Živé památky ve dnech 17. - 18. 5. 2017
⁄ MERTA, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých lup z území Moravy. 
 Příspěvek na konferenci Archeologia technica 36, TMB, 18. dubna 2017. 
⁄ MERTA, Ondřej. Mediaeval processing of iron ores in the central part 
 of Moravian Karst (Czech Republic) – archaeology and experiments. 
 Poster představený na mezinárodní konferenci Iron in Archaeology: 
 Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond pořádanou 
 Archeologickým ústavem AVČR v Praze a CPSA – Comité 
 Pour la Sidérurgie Ancienne (Komise pro staré železářství)
 za spolupořadatelství Národního technického muzea v Praze, 
 30. 5.–1. 6. 2017.
⁄ MERTOVÁ, Petra. Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas  – Tkalcovská, 
 přednáška v rámci cyklu Industriální Brno II, TMB, 6. 5. 2017.
⁄ MERTOVÁ, Petra. Projekt Industriální Brno – nevýstavní formy 
 prezentace historie (nejen) textilní výroby v Brně, příspěvek na 
 konferenci Textil v muzeu o realizaci nevýstavní formy prezentace 
 textilního dědictví brněnského vlnařského průmyslu, TMB, Brno 
 14.–15. června 2017. 
⁄ MERTOVÁ, Petra. Projekt Industriální Brno jako nevýstavní forma 
 prezentace průmyslové výroby v Brně. Textil v muzeu, 2017. ISSN 
 1804-1752. 
⁄ MERTOVÁ, Petra. Mladý těšanský kovář. Výsledky 17. ročníku 
 veřejné soutěže. Věstník Společenstva uměleckých kovářů 
 a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, 2017, 
 roč. 15, č. 57, s. 1-2.
⁄ MERTOVÁ, Petra. Textil v muzeu/Nejstarší textilní sbírky muzeí 
 a galerií pohledem archeologie i historie. Múzeum. Metodický, 
 studijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí 
 a galérií, 2017, roč. LXIII, č. 3, s. 54-55. ISSN 0027-5263.
⁄ Databáze hodnocených objektů pro dlouhodobé uchovávání 
 předmětů kulturní povahy (Databáze případových studií), výstup 
 konsorcionálního projektu Technického muzea v Brně, Národního 
 památkového ústavu a Moravské galerie v Brně DF13P01OVV016, 
 2017 

Nově ZahájeNé a pŘipravovaNé projekty vČetNě 
pŘihLášek projektŮ

NároČNé koNZervováNí – restaurováNí troLejbusu 
tatra 401
Program ISO/C-d  MK ČR – zpracování žádosti na dotaci 400 000 Kč
Technické muzeum v Brně (Ing. Tomáš Kocman, Štefan dulka, 
Marián Čech)

kompLexNí diagNostika páLeNých Zdících prvkŮ 
historických objektŮ Z pohLedu stáŘí, pŮvodu 
a fyZikáLNě-mechaNických vLastNostí v ZávisLosti 
Na vLhkosti, a jejich Náhrada v historických 
objektech
Veřejná soutěž ve výzkumu NAKI II MK ČR – zpracování žádosti
Vysoké učení technické v Brně (Ing. Ondřej Anton, Ph.d.)
Technické muzeum v Brně (Mgr. Radek Slabotínský, Ph.d.)

České stoLetí motorismu
Veřejná soutěž ve výzkumu NAKI II MK ČR – zpracování žádosti
Univerzita Karlova, fakulta humanitních studií (doc. Phdr. et 
jUdr. jan Štemberk, Ph.d.) Národní technické muzeum (Mgr. Arnošt 
Nezmeškal) 
Technické muzeum v Brně (Mgr. Sylvie Zouharová dyková)

kovové sLitiNy a jejich povrchové Úpravy 
v muZejNích sbírkách Z 19. a 20. stoLetí
Veřejná soutěž ve výzkumu NAKI II MK ČR – zpracování žádosti
Technické muzeum v Brně (Ing. Alena Selucká a kol.)
Masarykova univerzita (RNdr. Richard Ševčík, Ph.d. a kol)

kuLturNí krajiNa moravského krasu  
v proměNách Času
Veřejná soutěž ve výzkumu NAKI II MK ČR – zpracování žádosti
Mendelova univerzita v Brně (Phdr. dana Hübelová, Ph.d.)
Technické muzeum v Brně (Mgr. Ondřej Merta)
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VII / dAlŠÍ ZdROjE fINANCOVÁNÍ

kuLturNí aktivity mk Čr

meZiNárodNí setkáNí fLašiNetáŘŮ brNo 2017
garant: Mgr. P. Nekuža 
Kulturní aktivity 2017 podprogram C/ Projekty zaměřené na 
významné prezentační aktivity příspěvkových organizací (muzeí 
a galerií) zřizovaných MK (OMg)
finanční podpora: 100 000 Kč 

již osmé setkání (14. – 15. 8. 2017) pořádalo TMB ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem. Veřejné vystoupení 
v centru města navázalo na „flašinetářskou pouť“ po České republice 
– Praze, liberci a v Pekařově. Setkání ukončil slavnostní benefiční 
koncert 15. 8. 2017 v Červeném kostele od 19 hod. Výtěžek koncertu 
obdržela Asociace pro lidi postižené autismem jihomoravského 
kraje (APlA-jM). Mezinárodního setkání se zúčastnili flašinetáři ze 
Slovenska, Slovinska, Švýcarska, francie, Itálie, Německa, Polska, 
Spojených států amerických, japonska a České republiky.

prŮmysL 1918 Na moravě
garant: Mgr. Pavel Holman
Kulturní aktivity 2017 podprogram  C/ Projekty zaměřené na 
významné prezentační aktivity příspěvkových organizací 
(muzeí a galerií) zřizovaných MK (OMg)
finanční podpora: 300 000 Kč

Pro rok 2018 připravuje TMB výstavu k výročí vzniku 
Československa v roce 1918. Cílem výstavy je ukázat stav 
moravského průmyslu v době konce existence Rakouska-Uherska 
a v prvním desetiletí existence samostatného Československa. 
Budou zde prezentovány nejdůležitější průmyslové oblasti Moravy, 
důležitá průmyslová odvětví, podniky, podnikatelé a vynálezci 
a výrobky, ale také všední život a bydlení podnikatelů a dělníků. 
Byla stanovena základní koncepce výstavy a vyhlášeno výběrové 
řízení na architektonicko-výtvarné řešení, následně byl vypracován 
návrh řešení. dále byla vypsána výběrová řízení na audiovizuální 
programy a animace k výstavě, jsou postupně zpracovávány 
základní texty k jednotlivým částem výstavy, probíhá výběr 
exponátů jak ze sbírkového fondu TMB, tak zápůjček z muzeí v ČR.

dotaĆNí program visk 

pŘechod Z kNihovNího systému cLavius Na kNihovNí 
systém tritius
garant: Phdr. Exel Brigita
VISK 3 Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI
finanční podpora: 194 000 Kč

V rámci projektu bylo zakoupeno nové počítačové vybavení pro 
knihovnu TMB (2x počítačová sestava) a provedena implementace 
nového AKS Tritius spolu se zaškolením pracovníků knihovny. 

program iso

NároČNé koNZervováNí – restaurováNí autobusu 
jeLcZ 272 mex 
garant: Ing. Tomáš Kocman, p. Václav dulka, p. luděk Klika, 
p. Vlastimil Urbánek
Program ISO/C-d
finanční podpora: 467 000 Kč

dokončení restaurování vozové skříně a interiéru autobusu – 
vnější lak, zasklení, osazení přístrojové desky, vnitřní obložení 
interiéru, restaurování sedadel a vybavení interiéru.
Navržená etapa projektu je ve fázi dokončení realizace a vyhodnocení. 

projekty pŘedLoŽeNé jako Žádosti k fiNaNcováNí 
Z veŘejNých ZdrojŮ

sbírka historických NegativŮ a poZitivŮ v tmb 
(Úložný fundus do specializovaného depozitáře pro 
fotomateriály)
garant: Phdr. Naděžda Urbánková
Program ISO-d-b
finanční podpora 545 000 Kč

Po digitalizaci a konzervátorském ošetření je třeba fyzické 
historické negativy uložit ve vhodných podmínkách, aby se 
zabránilo jejich další degradaci. Současné uložení skleněných 
a nitrocelulózových historických negativů v pracovně garanta 
projektu je dlouhodobě neúnosné, během roku zde dochází 
k dramatickým výkyvům teploty a relativní vlhkosti, což by 
zejména u nitrocelulózových snímků mohlo být nebezpečné. 
Skleněné snímky jsou více ohroženy mechanickým poškozením 
– tlakem a pádem. jsou totiž uloženy po cca 200 ks v původních 
kartonových krabicích, z důvodů nedostatku místa po dvou 
krabicích na sobě. Hrozí tedy poškození tlakem horní krabice 
na spodní a při manipulaci s krabicemi na vrchních policích 
také pádem. TMB disponuje samostatným klimatizovaným 
depozitářem pro fotografické materiály, který vyhovuje 
požadavkům na správné uložení těchto citlivých materiálů, 
jeho stávající úložný fundus je však již plně využitý sbírkou 
stereodiapozitivů. Pro uložení celé výše popsané sbírky negativů 
byla přesně do stávajícího prostoru navržena kovová zásuvková 
skříň s inertní povrchovou úpravou a kalkulace ceny za její 
výrobu byla připravena firmou josef Šebek INTEBO, Zvole u Prahy, 
která dodala i stávající vybavení depozitáře (regály). Vzhledem 
k finanční náročnosti zakázky byla podána žádost v programu 
ISO-d-B, ale finanční podpora nebyla poskytnuta.

dotaČNí program statutárNího města brNa

kuLtura Nevidomých
garant: Mgr. dana Vedra
dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně 
vzdělávací a zájmové činnosti – Statutární město Brno
finanční podpora: 60 000 Kč

Projekt Kultura nevidomých představoval dvě základní roviny. 
jedna si kladla za cíl prezentovat Oddělení slepecké historie 
TMB v zahraničí. jednalo se o výměnu exponátů mezi TMB 
a Slepeckou školou a muzeem v Bernu – Zollikofenu. Ta nabídla 
do našich expozic jedinečný rafigraf, který používal sám louis 
Braille. Rafigraf se stal trvalou součástí expozice a značně zvýšil 
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úroveň a kvalitu celého sbírkového fondu TMB. druhá rovina byla 
určena i pro skupinu zrakově postižených a nabídla jim kulturní 
program, který jim současně poskytl příležitost pro setkávání 
a poznávání. Cíl projektu – přiblížení a představení života lidí 
s hendikepem širší skupině veřejnosti; odstranění často mylných 
představ a napomoci vzájemnému poznání – byl zcela naplněn.

dotaČNí program jihomoravského kraje

muZejNí Noc 2017
garant: Mgr. dana Vedra
Program Muzejní noci a noci kostelů v jihomoravském kraji v roce 
2017 – jihomoravský kraj
finanční podpora: 90 000 Kč

letošní muzejní noc TMB se odehrála v duchu „Cestovatelské 
noci“ v návaznosti na výstavu „Magický Himálaj“, kterou muzeum 
pořádalo ve spolupráci s cestovní kanceláří livingstone, s.r.o. 
Poněkud neobvykle byla zahájena muzejní noc 2018 benefičním 
koncertem na Petrově. Vystoupil Ashevillský symfonický sbor 
(USA) za doprovodu Beethoven Academy Orchestra (Polsko) 
a hosta Viktora dyka. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
věnovali organizátoři i účinkující charitativnímu projektu 
v Nepálu. Viktor dyk vystoupil také v hlavním programu TMB, 
který byl zahájen v 18:00 a počal cestovatelským kvízem o ceny. 
jelikož byla výstava věnována cestování a horolezectví, předvedli 
v několika intervalech ukázky exotických tanců Om dance 
Academy a kvalifikovaný horolezecký průvodce Radek lienerth 
prezentoval ukázky horolezeckých technik. V Technické herně 
probíhaly interaktivní fyzikální experimenty. V přízemí muzea 
se představily expozice otevřené v září 2016: Výpočetní technika 
a Optika. Návštěvníci si mohli vyzkoušet staré počítačové hry 
z 80. let, ovládání elektronového mikroskopu, či se nechat zvěčnit 
v dobovém fotoateliéru. Během celé noci probíhal zeměpisný 
kvíz, rytí do kovu, kadeřnictví Střihoruký Edward nabízel tradiční 
služby. Večer vrcholil vyhlášením vítěze o nejlepšího slona, 
kterého si návštěvníci mohli vytvořit během akce ve speciálních 
dílničkách. Program ukončil komisař z agentury dobrý den 

vyhlášením rekordu, který se podařilo během večera vytvořit 
ve venkovních prostorách TMB. jednalo se o vytvoření nejdelšího 
provazce praporků lungt. Celková délka dosáhla 296 metrů.
V návaznosti na loňský úspěšný koncept exteriérového food 
festivalu se v exteriérech muzea uskutečnil malý etno food 
festival pod taktovkou restaurací Red Pirhana, goa a neziskové 
organizace Namasté Nepál. Nabízela se pestrá škála pochutin 
ze světové gastronomie. Venkovní open air party se realizovala 
až do půlnoci za doprovodu exotické hudby. Před budovou 
muzea měli návštěvníci možnost se aktivně zapojit do pokusu 
o vytvoření světového rekordu s délkou provazci lungt. Účasten 
akce byl komisař z Muzea českých rekordů a Agentury dobrý den, 
který následně kolem 23:00 změřil výsledek a mohl konstatovat, 
že rekordu dosaženo bylo. TMB se tak zasloužilo o další zápis 
v knize Českých rekordů. I přes nepřízeň počasí se návštěvníkům 
podařilo rozsvítit posvátných 108 světel na připomenutí 
indického svátků diwálí.  Zájemci mohli využít předváděcích jízd 
autobusů MHd ze sbírek TMB.

program
⁄ 17.00 – 18.00 Benefiční koncert na Petrově / Ashevillský 
 symfonický sbor a Beethoven Academy Orchestra, host Viktor dyk 
 (katedrála sv. Petra a Pavla v Brně)
⁄ 18.00 otevření muzea

⁄ 18.30 – 19.00 Cestovatelský kvíz
⁄ 18.30 – 19.00 fyzikální experimenty (3. Patro, Technická herna) 
⁄ 19.00 – 19.30 Ukázky horolezeckých technik
⁄ 19.30 – 20.00 Koncert Viktor dyk
⁄ 19.30 – 20.00 fyzikální experimenty (3. Patro, Technická herna)
⁄ 20.00 – 20:30 Om dance Academy / ukázky a lekce tance z oblastí 
 Himálaj (parní stroje)
⁄ 20.30 – 21.00 Ukázky horolezeckých technik
⁄ 20.30 – 21.00 fyzikální experimenty (3. Patro, technická herna)
⁄ 21.00 – 21:15 Svátek světel diwali (stupa před TMB)
⁄ 22.00 – 22.30 Om dance Academy / ukázky a lekce tance z oblastí 
 Himálaj (parní stroje)
⁄ 22.00  - 22.30 fyzikální experimenty (3. Patro, Technická herna)
⁄ 22.00 – 22.30 Om dance Academy / ukázky a lekce tance z oblastí 
 Himálaj (parní stroje)
⁄ 22:30 – 22:45 vyhlášení vítěze soutěže o nejlepšího slona 
 (parní stroje)
⁄ 22:45 – 23:00 Konečný výsledek délky provazce lungt – rekord

program pro děti:
⁄ Počítačové retrohry  ⁄  Soutěž o nejlepšího slona  ⁄  Technická 
herna  ⁄  Zeměpisný kvíz v Uličce řemesel  ⁄  fyzikální experimenty
 ⁄  Rytí do kovu  ⁄  Elektronové mikroskopy
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VIII / KONfERENCE, SEMINÁřE, wORKSHOPy A PřEdNÁŠKy

koNfereNce, semiNáŘe, Workshopy a odborNé pŘedNášky poŘádaNé tmb

Název datum konání místo konání
počet 

účastníků

Archeologia Technika 36. 18. 4. 2017 PS TMB 21

workshop k textilním technikám: Základy konstrukce oděvních střihů 25. 4. – 26. 4. 2017 PS TMB 5

workshop smalt 17. – 18. 5. 2017 TMB

Mezinárodní slévárenský kongres EICf 10. 5. 2017 PS TMB 98

Přímá výroba železa v praxi (workshop / NAKI) 17. 5. – 18. 5. 2017 Adamov 14

Historické kovové předměty a jejich konzervování – restaurování se zaměřením 
na jemnou techniku a leštěné povrchy

23. 5. 2017 PS TMB 62

10. workshop starého železářství 24. 5. – 26. 5. 2017 Adamov 30

Textil v muzeu: textil ze 17. – 19. Století ve sbírkách muzeí 14. – 15. 6. 2017 PS TMB 66

Tradiční setkání kovářů damascénské oceli xIV. 24. 6. – 25. 6. 2017 Těšany 19

Ix. mezinárodní setkání flašinetářů 15. 8. – 16. 8. 2017 Město Brno 35

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VIII. 6. 9. – 7. 9. 2017 PS TMB 40

Setkání muzejních pedagogů 18. 9. 2017 PS TMB 14

Konference konzervátorů-restaurátorů 2017 19. 9.– 21. 9. 2017 litomyšl 303

První počítač v Brně 20. 9. 2017 PS TMB 23

K historii a průmyslu na Moravě a ve Slezsku 25. 10. – 26. 10. 2017 PS TMB 35

Ochrana státní hranice 14. 11. – 15. 11. 2017 PS TMB 25

Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb – příprava 
projektových záměrů a žádostí do fM EHP / Norska

14. 12. 2017 PS TMB 31

Setkání Centra zahraniční spolupráce MU 15. 12. 2017 PS TMB 25

pŘehLed pŘedNeseNých pŘíspěvkŮ Na koNfereNcích, 
semiNáŘích a Workshopech
⁄ R. řezníček: Přehled zbrojní výroby Zbrojovky Brno v letech 
 1918–1939, K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na 
 Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III., 
 25. – 26. 10. 2017 Brno 
⁄ R. řezníček: Ochrana státní hranice, Po stopách a pozůstalostech 
 nejen tzv. železné opony na jižní Moravě (poznatky z terénního 
 výzkumu), 14. – 15. 11. 2017 Brno 
⁄ P. Holman: Aktuální trendy v muzejní prezentaci v evropských 
 muzeích a jejich odraz v Národní soutěži muzeí gloria musaealis, 
 4. - 5. 5. 2017 Opava
⁄ R. Slabotínský: Historický a stavební vývoj dnešní Polikliniky 
 Zahradníkova v Brně ve 20. až 40. letech 20. století, K historii 
 průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku 
 v meziválečném období (1918 – 1939) III., 25. – 26. 10. 2017 TMB.
⁄ S. Zouharová dyková: Československý autoklub pro Moravu 
 a Slezsko (ČAMS).  K historii průmyslu, techniky a sociálního 
 vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918 - 1939) 
 III. 2017 Brno.
⁄ N. Urbánková: Industriální Brno – fotografie jako nedoceněný 
 pramen k historii (industrializace) Brna, TMB, 27. 4. 2017
⁄ N. Urbánková: podzimní seminář Komise regionální historie pro 
 Moravu a Slezsko AMg, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – 
 garance bloku Autorský zákon a fotografie v muzejních sbírkách, 
 26. 9. 2017
⁄ N. Urbánková: K dějinám průmyslu, techniky a sociálního vývoje 
 na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918 – 1939)
 III: Značka lamplota, 26. 10. 2017
⁄ O. Merta: Zaniklá průmyslová (a protoprůmyslová) krajina střední 
 části Moravského krasu – od pravěku po 20. století se zvláštním 
 zřetelem k reliktům exploatace železných rud a jejich hutnického 
 zpracování předneseno na workshopu Zaniklá průmyslová krajina – 
 K současným možnostem dokumentace industriální krajiny 
 a torzální industriální architektury na příkladu střední části 
 Moravského krasu. workshop ve Staré huti u Adamova. 18. 5. 2017. 
⁄ O. Merta: Známé nálezy raně středověkých lup z území Moravy. 
 Příspěvek na konferenci Archeologia technica 36, TMB, 
 18. dubna 2017. 
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⁄ O. Merta: Mediaeval processing of iron ores in the central part of 
 Moravian Karst (Czech Republic) – archaeology and experiments. 
 Poster představený na mezinárodní konferenci Iron in Archaeology: 
 Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond 
 pořádanou Archeologickým ústavem AVČR v Praze a CPSA – 
 Comité Pour la Sidérurgie Ancienne (Komise pro staré 
 železářství) za spolupořadatelství Národního technického 
 muzea v Praze, 30. 5. – 1. 6. 2017.
⁄ P. Nekuža: Music Rolls in Collection of Technical Museum Brno. 
 Universita Pavia, Cremona, Itálie, 14. – 17. 6. 2017 
⁄ P. Nekuža: development of watchmaking in the Czech lands 
 and introduction of a collection of clocks at the Technical 
 Museum in Brno. International Conference The Time and Man. 
 Muzeul Ceasului, Ploiesti, Rumunsko, 29. 10. – 5. 11. 2017
⁄ P. Nekuža: Vývoj mechanismů měření času.  Historické kovové 
 předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením 
 na jemnou mechaniku a leštěné povrchy. Metodické centrum 
 konzervace, 23. 5. 2017.
⁄ K. Rapouch – j. Bašta: Průzkum a konzervace vrtule z letadla 
 focke-wulf 190 metodou elektrolytické redukce. Konference 
 konzervátorů-restaurátorů 2017, litomyšl, 19. – 21. 9. 2017.
⁄ M. Hložek: Sekundárně dochované textilie v otiscích na 
 keramických materiálech. Textil v muzeu 2017, Technické 
 muzeum v Brně. 14. 6. 2017. 
⁄ M. Hložek: Sekundárně dochované textilie v otiscích na 
 keramických materiálech. Relikty textilu v korozních produktech 
 kovů v archeologii 14. 6. 2017.
⁄ A. Selucká – j. fricová: Představení projektu NAKI Metodika 
 uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek 
 s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti. Požární ochrana 
 industriálních památek a historických budov. Brno, 26. 9. 2017. 
⁄ R. Pelíšková: Materiálový průzkum a konzervace kovových 
 povrchů na příkladu historických hodin. Technické muzeum 
 v Brně, 23. 5. 2017. 
⁄ A. Selucká, A. – P. jakubec: Měření klimatických parametrů 
 v paměťových institucích. Zasedání jihomoravské sekce Komise 
 konzervátorů-restaurátorů AMg v Pavlově, 10. 11. 2017. 
⁄ M. Mrázek – j. fricová: Tváře depozitáře. Konference dni technických
 pamiatok – depozitáre, fondy, Výskum. Bratislava, 26. 9. 2017. 

ÚČast Na jiNých koNfereNcích, semiNáŘích, Workshopech a odborNých pŘedNáškách v Čr

Název datum konání místo konání jména účastníků za tmb

Odvaha k odpovědnosti 22. – 24. 11. 2017 Brno Anděl

Prezentace v muzeích v přírodě (diskuzní workshop) 19. – 20. 4. 2017 Etnografický ústav MZM řezníček

Plenární zasedání ČV ICOM 8. 2. 2017 Brno gilbertová, Nekuža, Anděl

Muzeologická konference 20. 6. 2017 Hodonín gilbertová, Nekuža

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 4. - 5. 5. 2017 Opava Holman

Podzimní zasedání KRHMS AMg 26. – 27. 9. 2017
Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti

Vedra, Bartošová, Urbánková, 
Zouharová- dyková, Slabotínský

Zasedání ČV ICOM 22. - 24. 11. 2017 Brno gilbertová, Anděl

11. sjezd historiků v Olomouci 13. - 14. 9. 2017 Olomouc Zouharová- dyková

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMg 15. 5. 2017 Muzeum Brněnska, vila löw-Beer Urbánková

Prezentace architektonických památek 1. 11. 2017 Muzeum hl. města Prahy. Urbánková

Zasedání European Route of Industrial Heritage 9. 3. 2017 Praha Merta

Umění číst krajinu 20. 4. 2017 NPÚ Brno Merta

Iron in Archaeology – Bloomery Smelters and 
Blacksmiths in Europe and beyond

30. 5. – 1. 6. 2017 Praha Merta

Hutnický seminář 7. 12. 2017 Národní technické muzeum Merta 

jak citovat? 6. 4. 2017 Moravská zemská knihovna Exelová

Bezplatné zahraniční patentové databáze 11. 5. 2017 Moravská zemská knihovna Exelová

Kde a jak hledat odbornou literaturu 21. 9. 2017 Moravská zemská knihovna Exelová

Úvod do problematiky průmyslových práv a databází 12. 9. 2017 Moravská zemská knihovna Exelová

Museum, markets, and gift relations, francois Mairesse 5. 4. 2017 ff MU
dalecká, Kubingerová, Haiser, 
Holman, dalecká

Odborná exkurze do firmy Siemens Brno 7. 3. 2017 Brno POTPaT, KEd

Odborná exkurze 25. - 26. 4. 2017 Archeopark Pavlov, SZ lednice
Vaníček, Mrázek, Šebela, Hutník, 
Rapouch, Kroužil, dOVaT

Odborná exkurze do firmy Heunisch 30. 5. 2017 Brno POTPaT, KEd

Požární ochrana industriálních památek a hist. budov 15. – 16. 6. 2017 Vila Stiassni, Brno Selucká, Mrázek, fricová, Kroužil

Oprava a povrchová úprava dřeva 17. 8., 1. 10. 2017 frenštát pod Radhoštěm Hrdlička

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek 1. 6. 2017 fjfI ČVUT v Praze Rapouch, Mazík
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ÚČast Na ZahraNiČNích koNfereNcích, semiNáŘích, Workshopech a odborNých pŘedNáškách pŘíp. jiNé ZahraNiČNí cesty

Název datum konání místo konání jména účastníků za tmb

Kabinet bezpečnosti TMB, Ochrana a zabezpečení 
dřevěných staveb

12. - 16. 1. 2017 Oslo Mrázek, Kroužil

Vernisáž výstavy Až na kov, transport předmětů na 
výstavu design

2. - 4. 3. 2017 Košice
Štěpánek, Vaníček, Hutník, Vykydal, 
Selucká, Stöhrová, Pelíšková

Muzeum techniky, Chorvatsko 6. - 10. 3. 2017
Osijek, Vukovar, 
Zagreb

Štěpánek, Kocman, Šebela

ČV ICOM, ICOM Österreich a ICOM Slovensko 20. – 23. 3. 2017 Vídeň Anděl

Odborná exkurze Rakouské mineralogické společnosti 10. 6. 2017 Vordernber, Erzberg Merta

Výroční zasedání ICOM Paříž 6. – 9. 6. 2017 Paříž Anděl

1st Music Rolls Meeting at Universita Pavia 14. – 17. 6. 2017 Cremona, Itálie Nekuža

Nekonvenční technologie slévárenství 22. - 23. 6.2017 žilinská univerzita Štěpánek, Mrázek, Kroužil

38. Internationales drehorgelfest Berlin 2017 29. 6. – 3. 7. 2017 Berlín Nekuža

Výroční zasedání ICOM – ICR 28. 8 – 2. 9. 2017 Helsinky, Tampere Anděl

Eurocorr 2 - 5. 9.2017 Praha Mazík

Konference dni technických pamiatok – depozitáre, 
fondy, Výskum

26. 9. 2017 Bratislava fricová, Holman

Múzeá vedy a techniky 20. - 22. 9. 2017 STM Košice
Štěpánek, Vykydal, Nekuža, Hubr, 
Holman, žák

dni technických pamiatok 2017. depozitáre, fondy a výskum 26. 9. 2017 Bratislava Holman, fricová

The Best of Heritage
25. 9. -1. 10.

2017
dubrovník

Vykydal, Štěpánek, Mrázek, řezníček, 
žák, Nekuža

future Talks 017 11. – 13. 10. Mnichov Rapouch, fricová

Mezinárodní konference Unie středoevropských 
technických muzeí MUT

17. – 20. 10 2017 Zagreb Štěpánek, Večeřa, žák, Šikulová

Studijní cesta (projekt NAKI) – technické památky a muzea 
se železářskou tematikou

říjen 2017 Rakousko (Asparn) Mertová, Merta

The time and Man 30. 10. – 5. 11. 2017 Ploiesti, Rumunsko Nekuža
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Ix / VZdĚlÁVACÍ ČINNOST

výuka, odobrNé praxe, vedeNí ZávěreČNých prací, opoNeNtury

typ  a název výuky 
(praxe, studentská práce, výuka předmětu, exkurze)

škola termín
jména studentů/příp. 

počet studentů
garant

M. lysoněk - Historie a vývoj českého technického 
muzejnictví – oponentský posudek

filozofická fakulta MU jarní semestr 2017 Martin lysoněk Nekuža vedoucí práce

Erasmus Plus – pracovní stáž
*viz 15-ostatní

filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava Podzimní semestr 2017
Mgr. Marianna Bešinová,
Mgr. Mariana Tomašková

gilbertová

Odborná zahraniční stáž *viz 15-ostatní Muzeum Nikoly Tesly, Záhřeb/ Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 1. - 10. 9. 2017 Branimir Prgomet gilbertová

Přednášky Obecné dějiny muzejnictví I. a II. filozofická fakulta MU jarní a podzimní semestr 2017 20 a 12 Holman

Muzejně výstavní praktikum filozofická fakulta MU jarní semestr 2017 15
Nekuža,. Slabotínský, 

žák, Holman

Ediční činnost v muzeích filozofická fakulta MU jarní semestr 201 7 Stöhrová

Přednáška Úvod do muzeologie Škola muzejní propedeutiky AMg, základní kurz jarní semestr 2017 30 Holman

Exkurze do vybraných výstav a expozic I. Škola muzejní propedeutiky AMg, nástavbový kurz, Muzejní výstavnictví jarní semestr 2017 30 Holman

Přednáška Výstavní trendy v zahraničních muzeích Škola muzejní propedeutiky AMg, nástavbový kurz, Muzejní výstavnictví jarní semestr 2017 30 Holman

Exkurze do vybraných výstav a expozic I. Škola muzejní propedeutiky AMg, nástavbový kurz, Muzejní výstavnictví jarní semestr 2017 30 Holman

dějiny muzejnictví Škola muzejní propedeutiky AMg, základní kurz Podzimní semestr 2017 30 Holman

Úvod do muzeologie Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky Podzimní semestr 2017 25 Holman

Užité umění a umělecká řemesla, Sběratelství, Teorie 
konzervování

Střední odborné učiliště tradičních řemesel 
a Vyšší odborná škola, s.s r.o., Brno

2. pololetí 2016/2017
1. pololetí 2017/2018

7
Nekuža, Stöhrová, 

Pelíšková

lucie dostálová: Konzervátorsko-restaurátorský zásah na 
cechovních podstavnících, bakalářská diplomová práce

filozofická fakulta MU jarní i podzimní semestr 2017 1 Holman  vedoucí práce

Bernadeta Bielová: Súbor zbierkových predmetov 
z Chorvátského grobu v Múzeu kultury Chorvátov na 
Slovensku, bakjalářská diplomová práce

filozofická fakulta MU jarní i podzimní semestr 2017 1 Holman  vedoucí práce

Veronika židíková: Koncept zřízení muzea města Opočno, 
magisterská diplomová práce

filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 1 Holman  vedoucí práce

Pavla Štusáková Martínková: Obnovení restaurátorských 
a konzervátorských dílen v budovách předzámčí Státního 
zámku lysice, magisterský diplomová práce

filozofická fakulta MU jarní i podzimní semestr 2017 1 Holman vedoucí práce

Nikol Komínková: Vývoj konzervátorských 
a restaurátorských metod železných a měděných 
předmětů, magisterská diplomová práce

filozofická fakulta MU jarní semestr 2017 1 Holman vedoucí práce



  / 53výroční zpráva 2017

typ  a název výuky 
(praxe, studentská práce, výuka předmětu, exkurze)

škola termín
jména studentů/příp. 

počet studentů
garant

Alena Hejduková: Konzervace grafické sbírky, bakalářská 
diplomová práce

filozofická fakulta MU jarní semestr 2017 1 Holman vedoucí práce

Mirka Pospíšilová: geoparky v ČR, magisterská práce filozofická fakulta MU jarní semestr 2017 1 Holman vedoucí práce

Martin Swiač: Muzejně výstavní kritika, rigorózní práce filozofická fakulta MU jarní semestr 2017 1 Holman vedoucí práce

lenka Vandrovcová: libreto výstavy Sto let od Zborova 
aneb na frontě a v zázemí, závěrečná práce

Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman oponentský 

posudek

Petra jahnová: Skleněné betlémy, libreto výstavy Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman oponentský 

posudek

Tomáš Reichl: Urny vězňů terezínského ghetta ve sbírce 
Památníku Terezín, závěrečná práce

Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman oponentský 

posudek

lenka dvořáková: Edukační program Krýzovy jesličky pro 
předškolní věk

Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman oponentský 

posudek

Blanka Brandová: Oblastní muzeum v Mostě a jeho vývoj 
v dalších letech, závěrečná práce

Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman oponentský 

posudek

Eva Oubělická: Zvyšování návštěvnosti Zámku Slavkov 
– Austerlitz použitím nových metod práce s veřejností, 
závěrečná práce

Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman

oponentský posudek

libor Kalina: libreto výstavy josef Kainar 1917–1971 
v Památníku písemnictví na Moravě, závěrečná práce

Škola muzejní propedeutiky AMg jarní semestr 2017 1
Holman oponentský 

posudek

Muzejně výstavní praktikum filozofická fakulta MU 1. 3. 2017 25 Mrázová

dějiny věd a techniky Pedagogická fakulta MU Podzimní semestr 2017 25 Slabotínský 

Konzultace seminární práce Z. Haislera (fotografická 
kolekce firmy Bruna ve sbírkovém fondu TMB) 

filozofická fakulta MU 6/2017 1 Urbánková

Exkurze s výkladem o archiváliích v muzeu filozofická fakulta MU 8. 11. 2017 11 Urbánková

Výuka předmětu Textilní materiály a výzdobné techniky filozofická fakulta MU jarní  semestr 2017 28 Mertová

Exkurze na NKP Kuželov a okolí MVS Brno 8. 10. 2017 25 Bartošová lektorka

Základy muzejní konzervace filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 20 Selucká, Mazík

Konzervační praktikum filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 15 Selucká, Mazík

Ochrana a bezpečnost sbírek filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 5 Hložek

Úvod do studia archeologie filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 19 Hložek

Konzervační metody v archeologii filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 5 Hložek
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Analytické metody v archeologické praxi filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 11 Hložek

Základy archeologie pro přírodovědce filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 9 Hložek

Technologie a materiály konzervování 
a restaurování keramiky

filozofická fakulta MU 5 Hložek

Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených 
z anorg. materiálů I

Přírodovědecká fakulta MU jarní semestr 2017 7 Selucká

Přehled konzervování-restaurování kovů VOŠ restaurátorská Brno 5. 5. 2017 20 Mazík

KEd TMB – slévárenské technologie SPŠ jedovnice 28.9.2017 12 Kroužil

Konzervace předmětů Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola Školní rok 2017 3 Pelíšková

Technologie a materiály konzervování-restaurování keramiky Střední škola umění a designu, Vyšší odborná škola Brno jaro 2017 6 Hložek

Studium vlivu patin a korozních produktů barevných 
kovů na výsledky měření přenosnými Ed-xRf spektrometry

Přírodovědecká fakulta MU jarní semestr 2017 Veronika Zejdová Hložek

Kopie a repliky historických oděvů v muzejní praxi filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 žaneta Kubingerová Hložek

Vývoj konzervátorských a restaurátorských metod 
železných a měděných předmětů - oponentura

filozofická fakulta MU Podzimní semestr 2017 Nikol Komínková Selucká

dějiny jordánska 20. století se zaměřením na vojenskou 
techniku a armádu

Univerzita obrany 7. 11. 2017 20
Vedra ve spolupráci s VHÚ 

a žMP

Továrna na sukna bří Kleinů Univerzita 3. věku MENdElU 9. 11. 2017 15 Nekuža

Technické muzeum jak je neznáte Univerzita 3. věku MENdElU 1. 2. 2017 Mgr. l. Kamanová Přednášející Nekuža

Technické muzeum jak je neznáte Univerzita 3. věku MENdElU 7. 2. 2017 Mgr. l. Kamanová Přednášející Nekuža

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce 
v Brně v letech 1948 – 1953

Univerzita 3. věku MENdElU 15. 3. 2017 Nekuža Přednášející Slabotínský 

Kulturní památky ve správě Technického muzea v Brně“ Univerzita 3. věku MENdElU 29. 3. 2017 Nekuža Přednášející  gilbertová

Moravský manchester Univerzita 3. věku MENdElU 26. 10. 2017 Nekuža Přednášející Mertová

Móda z Brna Univerzita 3. věku MENdElU 3. 11. 2017 Nekuža Přednášející Mertová

Bratři Kleinové Univerzita 3. věku MENdElU 10. 11. 2017 Nekuža Přednášející Vedra

Mírová výroba ve Zbrojovce Brno v meziválečném období Univerzita 3. věku MENdElU 21. 11. 2017 Nekuža Přednášející Nekuža

Český fašismus na Moravě za první republiky Univerzita 3. věku MENdElU 30. 11. 2017 Nekuža Přednášející Vedra

Plk. Otto wagner Univerzita 3. věku MENdElU 7. 12. 2017 Nekuža Přednášející Vedra

Prof. Ing. A. Smrček, dr.h.c. Univerzita 3. věku MENdElU 7. 12. 2017 Nekuža Přednášející Urbánková
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daLší vZděLáváNí ZaměstNaNcŮ tmb

⁄ Kurz angličtiny pro zaměstnance TMB
⁄ Školení řidičů – referentů služebních vozidel 
⁄ Školení bezpečnosti práce a požární ochrany
⁄ Metodika projektového řízení v praxi – zkušenosti z kontrol 
 realizovaných NKÚ v předchozím dotačním období, školení MK 
 ČR, 2. – 3. 10. 2017, Slapy – účast dana Vedra 

ČLeNství v odborNých komisích

Mgr. l. Anděl
⁄ člen výboru Českého výboru ICOM
Mgr. H. Bartošová
⁄ členka Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMg
⁄ členka Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMg
⁄ lektorka Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
Mgr. M. gilbertová
⁄ členka Muzeologické komise AMg
⁄ členka výboru CIMUSET ICOM
Mg. Martin Hložek, Ph.d. 
⁄ Redakční rada časopisu Interdisciplinaria Archaeologica 
 Natural Sciences in Archaeology
Mgr. P. Holman
⁄ člen Muzeologické komise AMg
⁄ člen Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMg
⁄ člen poroty Národní soutěže muzeí gloria musaealis
⁄ člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Mendelova 
 muzea Masarykovy univerzity
⁄ člen lektorského sboru Školy muzejní propedeutiky
Mgr. O. Merta
⁄ člen Modelářská sekce při KPTMB
⁄ předseda Sekce industriální archeologie – Spolek františka
⁄ člen redakční rady recenzovaného časopisu Archeologia technica
Phdr. P. Mertová, Ph.d.
⁄ členka nákupní komise Etnografického ústavu MZM Brno
⁄ členka nákupní komise Muzea romské kultury v Brně
⁄ členka nákupní komise Muzea a galerie Orlických hor Rychnov 
 nad Kněžnou

⁄ členka redakční rady recenzovaného časopisu Textil v muzeu
⁄ členka redakční rady Orlické hory a Podorlicko, Muzeum 
 a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Ing. Martin Mrázek, Ph.d. 
⁄ Výstavní rada Národního technického muzea
⁄ Sdružení přesného lití SPl-CICA
⁄ Bezpečnostní komise AMg
Mgr. P. Nekuža
⁄ člen Muzeologické komise AMg
⁄ člen ICOfOM ICOM
⁄ předseda Společnosti přátel starožitných hodin, z. s. při KPTMB
⁄ místopředseda společnosti flašinety a mechanické hrací stroje 
 při KPTMB
⁄ člen nákupní komise MM v Hodoníně
⁄ znalec při Krajském soudu v Brně
Bc. R. řezníček
⁄ předseda sekce Klub policejní historie Brno při KPTMB
Mgr. R. Slabotínský
⁄ člen Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMg
⁄ člen Komise muzejních historiků AMg
Ing. Alena Selucká 
⁄ Výbor Komise konzervátorů-restaurátorů AMg
⁄ Národní zástupce za Komisi konzervátorů-restaurátorů AMg 
 v Evropském svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací 
 (E.C.C.O.)
⁄ Redakční rada časopisu fórum pro konzervátory-restaurátory
⁄ Vědecká rada Technického muzea v Brně
Mgr. P. Stöhrová 
⁄ tajemnice a členka Vědecké rady TMB a redakčních rad periodik TMB
⁄ členka Národopisné společnosti ČR
Ing. I. Štěpánek
⁄ předseda Komise konzervátorů-restaurátorů při AMg
⁄ člen Českého komitétu Modrého štítu
⁄ člen komise ISO/A zabezpečení objektů
Phdr. N. Urbánková
⁄ členka Knihovnické komise AMg
⁄ členka výboru Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMg
⁄ vedoucí redaktorka recenzovaného časopisu Historická fotografie

Ing. Vykydal
⁄ předseda soutěže gloria musaealis
⁄ člen vědecké rady STM 
⁄ člen vědecké rady NTM
⁄ člen rady NM
⁄ člen rady Unie středoevropských technických muzeí (MUT)
⁄ člen komise pro zápis sbírek do CES MK
Mgr. Zouharová dyková
⁄ členka CKHV Brno
⁄ členka Klubu policejní historie sekce Elegantních dam
⁄ členka Z klubu a wikov veetrean klubu jako zástupkyně za TMB
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x / PUBlIKAČNÍ ČINNOST

pubLikaČNí výstupy ZapsaNé do riv
viz kapitola vi. věda a výzkum – přehled výstupů.

ostatNí pubLikaČNí ČiNNost
⁄ Kocman, Tomáš: Půlstoletí brněnských tramvají K2 – 3. část In: 
 Městská doprava č. 1/ 2017, str. 22 – 37
⁄ Kocman, Tomáš: Tramvajová doprava v Zagrebu In: Městská 
 doprava č. 4/5 / 2017, str. 108 – 127
⁄ řezníček, Roman: „Ohne Mampf kein Kampf“. In: Historie 
 a vojenství, roč. lxVI, č. 1/2017, s. 94 – 103. ISSN 0018-2583.
⁄ Holman, Pavel: Zbyněk Zbyslav Stránský: život a dílo. 
 In: Museologica Brunensia. Roč. 5. č. 2, 2016, s. 99-102. 
 ISSN 1805-4722 (print) a ISSN 2464-5362 (online).
⁄ Holman, Pavel: Zbyněk Zbyslav Stránský: life and work. 
 In: Museologica Brunensia. Roč. 5. č. 2, 2016, s. 102-105. 
 ISSN 1805-4722 (print) a ISSN 2464-5362 (online).
⁄ Holman, Pavel – Kirsch, Otakar: Muzeum v zákulisí – vnitřní svět 
 muzea. In: Národopisný věstník, roč. xxxIII (75), č. 2, 2016 s. 195 – 198. 
 ISSN 1211-8117.
⁄ Holman, Pavel: gratulace k sedmdesátinám Vlastimila Vykydala – 
 Za porotu Národní soutěže muzeí gloria musaealis. In: Věstník AMG. 
 Roč. 2017, č. 3, 2017, s. 25. ISSN 1213-2152.
⁄ Holman, Pavel: 15 let s glorií pohledem porotce. In: Věstník AMG. 
 Roč. 2017, č. 3, 2017, s. 13-14. ISSN 1213-2152.
⁄ Holman, Pavel: Technické muzeum v Brně a výročí vzniku 
 Československa v roce 2018. In: Věstník AMG. Roč. 2017, č. 5, 
 2017, s. 3. ISSN 1213-2152.
⁄ Zouharová dyková, Sylvie: Automobily brněnských továrníků: 
 löw-Beer, Stiassni, Tugendhat. In: Sborník muzea Brněnska 2017, 
 s.21-31, Muzeum Brněnska, 2017, ISBN 978-80-906690-5-5, 
 ISSN 2570-6349.
⁄ Merta, Ondřej: Osmý workshop starého železářství a šestnácté 
 setkání ve střední části Moravského krasu ve Staré huti u Adamova. 
 In: Archeologia technica, 28, 2017, r. 28, s. 40–45. ISSN 1805-7241.
⁄ MERTA, Ondřej. Zaniklá průmyslová krajina – K současným 
 možnostem dokumentace industriální krajiny a torzální 
 industriální architektury na příkladu střední části Moravského 
 krasu. workshop ve Staré huti u Adamova. In: Archeologia 
 technica 28, 2017. s. 46–48. ISSN 1805-7241

Neperiodické pubLikace
⁄ Slabotínský, R. (ed.): Medicína, farmacie a veterinární lékařství. 
 Kapitoly k dějinám a vybraným tématům Edice Acta Musei 
 Technici Brunensis, ISBN 978-80-87896-43-3 Náklad 250 ks 
⁄ Čapka, f. – Slabotínský, R. (eds.): K problematice dějin průmyslu, 
 techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. 
 a 20. století Edice Acta Musei Technici Brunensis, ISBN 978-80-
 87896-46-4 Náklad 250 ks
⁄ Vaněk, P. (ed.): Ochrana státní hranice v padesátých letech
 20. století Edice Acta Musei Technici Brunensis, ISBN 978-80-
 87896-47-1 Náklad 250 ks 
⁄ Stöhrová, P. (ed.): Umění emailu / Technika smaltu ISBN 978-80-
 87896-45-7 Náklad 500 ks

periodické pubLikace
⁄ Archeologia technica 28, Odborný recenzovaný časopis, 
 ISSN 1805-7241, Náklad 250 ks
⁄ Textil v muzeu 2017, Odborný recenzovaný časopis, ISSN 1804-
 1752, Náklad 300 ks
⁄ fórum pro konzervátory-restaurátory 2017, Odborný recenzovaný 
 časopis, ISSN 1804-1752, Náklad 500 ks
⁄ Historická fotografie 2017, Odborný recenzovaný časopis, 
 ISSN 1213-399x, Náklad 250 ks
⁄ Výroční zpráva za rok 2016, ISBN 978-80-87896-41-9, Náklad 50 ks

eLektroNické dokumeNty Na hmotNých NosiČích 
a iNterNetu
⁄ Urbánková, Naděžda: Technické muzeum v Brně – historické 
 snímky. dostupné z: www.tmbrno.cz/historickesnimky/
⁄ Selucká, Alena – Stöhrová, Pavla: Povrchové úpravy kovů 
 a jejich slitin – smalt/email. Náklad 80 ks. dostupné z: www.
 mck.tmbrno.cz/smalt

audioviZuáLNí díLa
⁄ Stöhrová, Pavla a kol.: Umění emailu/Technika smaltu. 
 doprovodný film k výstavě. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017

xI / EdIČNÍ ČINNOST
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xII / MARKETINg A fUNdRAISINg

tiskoviNy a propagaČNí materiáLy
Tisk propagačních materiálů o TMB a jeho technických 
památkách ve formách dl a B5 – letáky jsou určeny pro šíření 
a distribuci na akcích a brněnských i mimobrněnských kulturních 
institucích:
⁄ Tisk plakátů k jednotlivým výstavám a akcím
⁄ Plán muzea pro návštěvníky
⁄ Cestoviny – noviny pro návštěvníky výstavy Magický Himálaj
⁄ Kalendáře s motivy z expozicí
⁄ Pracovní listy k novým expozicím 
⁄ Pf 2017

Webové stráNky
O všech svých aktivitách muzeum s předstihem informuje 
na svých webových stránkách. V únoru 2017 spustilo TMB 
nové webové stránky, které odpovídají současným trendům 
v internetovém prostředí. Primárním cílem bylo zjednodušení 
a zvýšení přehlednosti webu, především ale převedení na 
responzivní design, který umožňuje dobrou čitelnost stránek  
i z mobilních zařízení. Počet unikátních návštěvníků webové 
stránky TMB v roce 2017 dosáhl 304.945, což je oproti 
předchozímu roku nárůst o 99.377.
TMB vkládá informace o připravovaných výstavách a akcích na 
celou řadu turistických portálů, které jsou pro návštěvníky také 
důležitým zdrojem informací při vyhledávání tipů na výlety a akce.
⁄ www.kudyznudy.cz  ⁄  www.gotobrno.cz  ⁄  www.kdykde.cz  ⁄  
www.do-muzea.cz  ⁄  www.jizni-morava.cz  ⁄  www.vyletnicile.cz  ⁄
www.mistnikultura.cz  ⁄  www.eventaro.com

direct maiL
TMB rozesílá prostřednictvím elektronického zpravodaje 
(Newsletteru) přihlášeným zájemcům informace o aktuálním dění 
v muzeu (nové výstavy, akce, přednášky, dílny apod.). databáze 
adresátů čítá ke konci roku asi 1448 e-mailových adres. Zájemci 
o zasílání newsletteru se mohou sami přihlašovat prostřednictvím 
webových stránek a na facebookovém profilu TMB. Emailové 
adresy zájemců o newsletter také aktivně sbíráme při muzejních 
akcích, které pořádáme pro veřejnost a při každoroční prezentaci 
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Průměrný počet otevření 

elektronického zpravodaje doručeného emailem je okolo 30 %, což 
se v on-line marketingu považuje za dobrý výsledek.

sociáLNí sítě
facebooková stránka TMB je důležitým kanálem pro informování 
veřejnosti o veškerém dění v muzeu. Abychom udržovali neustálý 
kontakt s fanoušky, zveřejňujeme několik příspěvků týdně a aktivně 
reagujeme na jejich zprávy a komentáře. Využíváme i možností 
placené propagace příspěvků, vždy s konkrétním zacílením skupiny, 
které se má reklama zobrazit. Počet uživatelů kontinuálně narůstá. 
Na konci roku 2017 jich má facebookový profil TMB 7.007 (ke konci 
roku 2016 to bylo 5.386).

outdoorová rekLama
V roce 2017 bylo využito následující outdoorové reklamy:
Billboardy (na výstavy dinosauři na řetězu a Magický Himálaj)  ⁄
City light vitríny  ⁄  Výlepy plakátů (A3, A2)  ⁄  Světelná navigační 
tabule, Znojmo  ⁄  Propagace v MHd – polepy tramvají, bannery 
na nádraží, plakáty v MHd

spoLupráce s médii
Oddělení PR TMB pokračovalo v roce 2017 ve spolupráci s médii 
z roku 2016 a nově navázalo: 
⁄ Rozhlas: Rádio Krokodýl, Rádio Petrov, Hitrádio City Brno, 
 Country rádio, rádio Proglas, Český rozhlas Brno, Český rozhlas 
 dvojka, frekvenc e1, Rádio Čas a Rádio Beat.
⁄ Česká televize: ČT 24 a ČT 1, déčko. 
⁄ Tištěná média: časopisy Šalina, KAM v Brně,  Respekt, 5+2,  
 Brněnský metropolitan, přílohy v rámci  vydavatelství MAfRA,  
 Královopolské listy a denní tisk.
⁄ Internetové portály – Babyonline, Child.cz, jO magazín, Region  
 Vysočina, Vysočina News, Aktuálně.cz, Krajské listy.cz,   
 jihomoravské novinky, S dětmi v Brně,  Aktuálně.cz, Novinky.cz,  
 Pro památky, deníky Rovnost (Brno,  odonín, Břeclav, Znojmo,  
 Vyškov, žďársko), žďárský zpravodaj, Pro penziony, turistika.cz. 
⁄ Spolupráce s brněnským Turistickým a informačním centrem se 
 ještě více upevnila v rámci smluvní – vzájemná propagace.
⁄ Spolupráce na akci Hurá po Vysočině a kraji jihočeském, 1. 5. 
 do 5. 9. 2017 propagující památky daných regionů (TMB Šlakhamr). 

⁄ TMB spolupracovalo s Rádiem Čas Rock na letní akci s názvem 
 Moravská Route 66. Ta byla zaměřena na motorkáře, rodiny 
 s dětmi a výletníky, kteří sbírali razítka při návštěvě vytipovaných 
 míst na Moravě. TMB se účastnilo s národní kulturní památkou 
 Vodní mlýn ve Slupi. Akce se konala od 1. 7. do 31. 8. 2017. 
⁄ TMB spolupracovalo s Magistrátem města Brna na akci k propagaci
 města jako Mekky světových elektronových mikroskopů – dny 
 elektronové mikroskopie. 

fuNdraisiNg a spoLupráce s firmami  
a daLšími iNstitucemi
V roce 2017 byla zajištěna finanční podpora TMB od následujících 
společností: 
⁄ SSP, a.s.  ⁄  IBM, a.s.  ⁄  ABB, a.s.

spolupracující instituce:
⁄ Vysoké učení technické v Brně
⁄ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
⁄ Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
⁄ Slovenská technická univerzita v Bratislavě
⁄ Západočeská univerzita v Plzni
sponzoři bienále desigN.s:
⁄ jOPPA logistics  ⁄  ATAK design  ⁄  Becherovka  ⁄  design Vision  ⁄ 
Magic studio  ⁄  mmcité+  ⁄  POPAI  ⁄  Papelote
mediální partneři bienále desigN.s:
⁄ Czech design
partneři výstavního projektu umění emailu / technika smaltu:
Artissimo, z.s. Brno  ⁄  Beskyd spol. s.r.o. frýdlant nad Ostravicí  ⁄  
Česká televize  ⁄  dílna uměleckého smaltu, spolek, frýdlant nad 
Ostravicí  ⁄  dopravní podnik města Prahy, a.s.  ⁄  Emaux Soyer-
Cristallerie de Saint Paul, francie  ⁄  Hiller wilhelm, Emailhandlung   
⁄  Mefrit spol. s r.o. Mělník  ⁄  Národní filmový archiv  ⁄  RAMTv  ⁄  
Smaltovna Tupesy, a.s.  ⁄  Smalt spol. s r. o.  ⁄  Vítkovice ENVI, a.s.

beNefit program tmb
TMB nabízelo v roce 2017 slevové programy pro návštěvníky 
v rámci spolupráce s následujícími subjekty:
⁄ Restaurace Korok  ⁄  Student Agency  ⁄  Kudyznudy.cz  ⁄  wellness 
kuřim  ⁄  jungle park  ⁄  Šťáva  ⁄  Kordis jmK  ⁄  IBM  ⁄  ABB
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xIII / STAVEBNÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE

areáL tmb tereZy Novákové 64, brNo-ŘeČkovice

stavebNí Úpravy objektu so 033 Na depoZitáŘ 
v areáLu tmb tereZy Novákové, brNo-ŘeČkovice
V roce 2016 byla zahájena firmou OHl žS a.s. celková 
rekonstrukce a revitalizace budovy v bývalém vojenském areálu 
řečkovice. Tato budova, která je v majetku státu a hospodaření 
s ní bylo převedeno z Armády ČR na TMB, byla přestavěna pro 
potřeby depozitáře do jednotlivých sekcí. Každá sekce byla 
vybavena potřebnými technologiemi a technickými prostředky 
s ohledem na optimální uložení sbírkových předmětů. Na základě 
požadavku investora byly navrženy nové dispozice zahrnující 
převážně skladové prostory s jednou kanceláří a potřebným 
sociálním zařízením. Před zahájením stavebních prací bylo nutné 
provést podchycení objektu – zvýšení únosnosti základů pomocí 
mikropilotáže včetně železobetonových monolitických převázek.
Veškeré podlahy byly kompletně vybourány až na úroveň 
stropní konstrukce. Stávající stropní konstrukce jsou podepřeny 
ocelovou konstrukcí a slouží jako ztracené bednění pro nové 
železobetonové stropní desky s požadovanou únosností. Celé 
podzemní podlaží (vodorovné, svislé) bylo odizolováno od zemní 
vlhkosti. V podzemním podlaží byly vybudovány dvě trezorové 
místnosti a kotelna, v levé části přízemí byl vybudován depozitář 
pro uložení fotografického materiálu s možností ovládání VZT 
pro jednotlivé místnosti, v pravé části a částečněi v levé části 1. 
N. P. byly instalovány pojízdné regály s požadovanou únosností 
mim. 300 kg/m2., ve 2. N. P. byly umístěny stabilní policové 
regály s požadovanou únosností 450 kg/m2. Stávající výtah byl 
nahrazen hydraulickou plošinou umožňující převoz materiálu 
na europaletě s nosností plošiny 1000 kg. U vstupní rampy bylo 
provedeno zábradlí, instalována zdvihací plošina, položena 
dlažba a po ubourání železobetonových stříšek vytvořeno nové 
zastřešení z ocelových profilů a plechové kryty. Veškeré podlahy 
v objektu jsou epoxidové stěrky. Stávající asfaltová lepenka byla 
odstraněna včetně poškozeného bednění a podbití říms. dřevěné 
konstrukce krovu byly v potřebném rozsahu opraveny  
a zpevněny a opatřeny ochranným nátěrem proti plísním, 
hmyzu a dřevokazným houbám. Nová krytina byla provedena 
v následující skladbě: nastávající sbíjené vazníky a bednění je 

připevněn ocelový žárově tinkovaný poplastovaný plech. 
Ve střeše bylo osazeno okno pro výlez na střechu. Stávající otvor 
pro výlez na půdu byl opatřen zatepleným poklopem. Stropní 
konstrukce byla v půdním prostoru zateplena polystyrenem v 
celkové tl. 200 mm. Izolace byla zakryta OSB deskami v tl. 2x12 
mm. Veškeré klempířské konstrukce byly nově provedeny z 
žárově zinkovaného poplastovaného plechu. Stávající vnější 
omítky byly vyspraveny (cca 30 %), fasáda byla provedena jako 
odvětrávaná /zavěšená/ s izolací s minerálních desek. Součástí 
opravy fasády bylo i vybourání stávajících výplní otvorů včetně 
vnějších a vnitřních teracových parapetů. Nová okna v chodbách 
jsou plastová zasklená izolačními dvojskly. Vnější parapety jsou 
z žárově zinkovaného poplastovaného plechu, vnitřní parapety 
jsou z desek. Veškeré stávající dveřní zárubně v řešených 
místnostech byly vybourány. Nové zárubně (bez prahů) a dveřní 
křídla jsou provedena ocelová s požadovanou požární odolností. 
V objektu je instalována EZS, EPS, CCTV a doplňkové sprinklerové 
hasící zařízení. Akce byla úspěšně ukončena vydáním 
kolaudačního souhlasu dne 29. 5. 2017. V průběhu měsíce 
července byly do trezorové místnosti firmou BEg BOHEMIA spol. 
s.r.o. nainstalovány regálové systémy určené k uložení zbraní. 

projektová dokumeNtace – ceNtráLNí depoZitáŘ 
a pŘíjmová a moNtáŽNí haLa techNického muZea v brNě
V roce 2017 byly ukončeny projekční práce na zpracování 
kompletní projektové dokumentace „Centrální depozitář 
a příjmová a montážní hala Technického muzea v Brně“. Na začátku 
roku 2017 muselo dojít k úpravě projektové dokumentace a to 
z důvodu, že při územním řízení bylo Stavebním úřadem nařízeno 
místní šetření s ústním projednáním, na kterém 2 ze 3 majitelů 
sousedních pozemků stavby (soukromí restituenti), nedali 
s vydáním Územního rozhodnutí souhlas a požadovali zachovat 
nejen přístup na své pozemky jako dosud, ale i příjezd po 
stávající obslužné komunikaci v šířce 3 m. Stavební úřad jim
v této námitce vyhověl a nařídil odsunutí centrálního depozitáře 
o již zmíněné 3 metry směrem východním. Na základě těchto 
dříve nepředvídatelných skutečností, byl příslušný stupeň Pd 
upraven, znovu projednán s dOSS, a na základě jejich souhlasu 
pak bylo územní řízení znovu obnoveno. Souběžně byla již 

zpracována dokumentace pro stavební povolení, která byla 
rovněž kladně projednána s dOSS. Následně byla dokončena 
projektová dokumentace pro provedení stavby. Akce byla 
úspěšně ukončena dne 19. 4. 2017 vydáním rozhodnutí a) Územní 
rozhodnutí a za b) Stavební povolení. 

oprava Části vNitŘNích prostor v 1.N.p. a 2.N.p. 
objektu so 009
V průběhu roku 2017 vznikl požadavek na úpravu prostor pro 
potřeby TMB. V 1.N.P. bude umístěna knihovna, ve 2.N.P. bude 
umístěno pracoviště Metodického centra konzervace.  
Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutno v 1.N.P. 
provést sanaci zděných pilířů a následně zhotovit nad stropem 
1.N.P. spřaženou železobetonovou desku.  
Po provedení tohoto statické zajištění mohly pokračovat běžně 
stavební práce, jako opravy omítek, podlah, elektroinstalace, atd.

oprava sociáLNího ZaŘíZeNí a stŘešNí krytiNy 
objektu so 004
Stávající sociální zařízení bylo z doby, kdy objekt 
sloužil vojenským účelům, došlo tedy ke kompletní opravě 
sociálního zařízení, spočívající ve výměně obkladů, dlažeb, 
zařizovacích předmětů, elektroinstalace a opravy střešní krytiny 
nad těmito prostory. 

dodávka a iNstaLace eZs a eph, cctv s NapojeNím 
Na ostrahu objektu so 032
V areálu dále probíhala běžná údržba jako například drobné 
opravy elektroinstalace, opravy ZTI a dále pak opravy oplocení 
a osvětlení areálu, čištění kanalizace, atd.
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hLavNí budova tmb

Úprava systému mar pro vZt a koteLNu vČetNě 
dispeČiNku
jednalo se o úpravu stávajícího zařízení od firmy Honeywell xl 
50 a xl 100, včetně sesíťování 8ks VZT a dále úpravu stávajícího 
zařízení kotelny landis + gyr a následné propojení s dispečinkem 
a vzdáleným přístupem do MaR, včetně hlášení poruch.
V objektu dále probíhala běžná údržba a opravy maleb, 
elektroinstalace, opravy ZTI, oprava kotlů a dále provádění revizí 
v termínech dle platných předpisů. 

Nkp vodNí mLýN ve sLupi

sekerNické a drobNé stavebNí práce
Výměna lopatek a oprava hřídelí vodních kol, oprava zábradlí 
a lávky, oprava a doplnění dřevěných kostek podlahy v podloubí.
Byla realizována I. etapa záměru zpohybnění dříve zrestaurovaného 
ležatého plynového motoru Rekord situovaného v podkolí mlýna, 
externím pohonem (elektromotorem). jednalo se o zpracování 
projektové dokumentace. Vlastní realizace se předpokládá v 
roce 2018, dle rozpočtových možností organizace. Účelem této 
realizace je možnost prezentace tohoto historického motoru, jako 
alternativního řešení pohonu mlýnských zařízení, prostřednictvím 
transmise.

šLakhamr v hamrech Nad sáZavou

drobNé opravy a ÚdrŽba
V roce 2017 byla provedena oprava kladiva, oprava kování 
na kladivu, oprava vodních kol a vantroků, drobné tesařské 
a sekernické opravy.

daLší ČiNNosti provoZNě iNvestiČNího odděLeNí
⁄ příprava a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů
⁄ zajišťování autoprovozu
⁄ zajišťování a sledování energií a médií (plyn, elektřina, voda, 
 pohon. hmot a spotřeba)
⁄ zajišťování kancelářských potřeb, čisticích prostředků a úklidových 
 pomůcek
⁄ příprava, sjednávání a sledování nájemních smluv
⁄ zpracování podkladů, hlášení a rozborů pro MK a ostatní státní 
 instituce
⁄ spoluúčast při přípravě výstav a akcí TMB

akce hraZeNé Ze státNího roZpoČtu(dotace)
⁄ Identifikační číslo akce: 134V112000238 – Stavební úpravy 
 objektu SO 033 na depozitář v areálu TMB, Terezy Novákové, Brno
⁄ Identifikační číslo akce: 134V112000302 – Projektová dokumentace 
 „Centrální depozitář a příjmová a montážní TMB“
⁄ Identifikační číslo akce: 134V512000094 – EZS a EPH, CCTV 
 s napojením na ostrahu objektu SO 032 – areál Technického 
 muzea v Brně, Terezy Novákové 64

koNtroLy a reviZe

hLavNí budova tmb
⁄ EZS, CCTV – pravidelná revize v předepsaných intervalech 
 (lenia Brno s.r.o.)
⁄ EPS – pravidelná revize v předepsaných intervalech (Cofely a.s.)
⁄ Přenosné hasicí přístroje vč.vnitřních hydrantů (jan Prášek – 
 Hasičský servis)
⁄ Požární klapky – pravidelná revize v předepsaných intervalech 
⁄ Požární přetlakové větrání vč. zdroje UPS
⁄ Tlakové nádoby (Tomáš Hanžl) 
⁄ Nouzové osvětlení vč. zdroje UPS (libor dobrovolný)
⁄ Elektrické spotřebiče vč. ručního nářadí (libor dobrovolný)
⁄ Elektrického zařízení budovy (libor dobrovolný)

areáL vojeNských kasáreN v ŘeČkovicích 
⁄ Pravidelná revize hromosvodů
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)
⁄ Tlakové nádoby (Tomáš Hanžl)
⁄ Plynová zařízení 
areáL mhd v LíšNi
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)
⁄ Tlakové nádoby (Tomáš Hanžl)

větrNý mLýN v kuŽeLově 
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)
⁄ EZS (Trade fides a.s.)

šLakhamr v hamrech Nad sáZavou 
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)
⁄ EZS (lenia Brno s.r.o.)

díLNy a depoZitáŘ v ŽideNicích
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)
⁄ Elektrického zařízení budovy (libor dobrovolný)
⁄ Tlakové nádoby

vodNí mLýN ve sLupi 
⁄ EZS,EPS (Trade fides a.s.)
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)

kovárNa v těšaNech 
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)

stará huť u adamova 
⁄ EZS,EPS (Trade fides a.s.)
⁄ Přenosné hasicí přístroje (jan Prášek – Hasičský servis)
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xIV / SPOlUPRACUjÍCÍ OSOBy A SUBjEKTy

spoLupracující osoby a subjekty 
⁄ dP hl. m. Prahy – podnikový archiv, Muzeum dP - Robert Mara, 
 Ondřej láska. 
⁄ dopravní společnost Zlín – Otrokovice – spolupráce v oblasti 
 restaurování historických vozidel MHd a prezentačních akcí, 
 Antonín Červenka
⁄ dopravní podnik měst liberce a jablonce nad Nisou – 
 spolupráce v oblasti restaurování historických vozidel MHd 
 a prezentačních akcí, Ing. Tomáš Krebs
⁄ dopravní podnik města Brna, IM Projekt – řešení projektu 
 rekonstrukce tramvajové trati Stránská skála – líšeň a vybudování 
 smyčky v Areálu MHd s ohledem na provozní potřeby TMB – 
 Ing. jiří janík, Mgr. Tomáš Sedlák
⁄ Asociace strojních inženýrů ČR, Klub česká Třebová – Posouzení 
 vztahu tramvajového kola a kolejnice v obloucích malého 
 poloměru – doc. Ing. jaromír Zelenka, CSc., Ing. Martin Kohout, 
 Ph.d., Ing. Tomáš Michálek, Ph.d. (katedra kolejových vozidel 
 dopravní fakulty Univerzity Pardubice)  
⁄ Zagrebački električni tramvaj – navázána spolupráce v oblasti 
 dokumuntace provozu československých tramvají a provozu 
 a údržby historických vozidel MHd, dražen Bijelič, željko Halambek
⁄ gradsko prijevozno poduzeče Osijek – navázána spolupráce 
 v oblasti dokumuntace provozu československých tramvají 
 a provozu a údržby historických vozidel MHd, Ivica Barič, denis 
 Barič, darko Varga, josip Nadj
⁄ Klub vojenské a policejní historie Československo, spolupráce 
 na prezentačních akcích v Brně a v Šatově (Přehlídka automobilové 
 techniky řečkovice 22. – 23. 4., dětský den 10. 6., Oživená pevnost – 
 den pevnostních muzeí jižní Moravy 24. 6. 
⁄ Klub policejní historie Brno, spolupráce na prezentačních akcích 
 v Brně a v Šatově (Přehlídka automobilové techniky řečkovice 
 22. – 23. 4., Oživená pevnost – den pevnostních muzeí jižní 
 Moravy 24. 6. 
⁄ Orlické muzeum v Chocni, zápůjčka sbírkových předmětů 
 oboru Militaria pro výstavu Choceň za první republiky, Orlické 
 muzeum v Chocni – zámek, Pardubická 1, Choceň 56501, 
 tel: 465 471 624, e-mail: muzeum.chocen@centrum.cz, Hofman 
 Michal ředitel. Předmětem spolupráce byla zápůjčka našich 
 předmětů, prvků interaktivního programu a odborná konzultace

 na projektu Choceň za první republiky. Tento projekt vznikl 
 z iniciativy historického kroužku na Základní škole Sv. Čecha 
 v Chocni ve spolupráci s Orlickým muzeem a Technickým 
 muzeem v Brně. TMB se podílelo i na publikaci Choceň za první 
 republiky, u níž proběhla odborná konzultace textů a doplnění 
 příspěvků jednotlivých žáků historického kroužku.     
⁄ Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.d. – Archiv bezpečnostních složek 
 Kanice, spolupráce na realizaci konference Ochrana státní 
 hranice v roce 2017 (14. – 15. 11. 2017) 
⁄ Starosta městyse Šatov, Ing. Petr javůrek, spolupráce na 
 prezentační akci Oživená pevnost – den pevnostních muzeí 
 jižní Moravy 24. 6., tel.: 607 678 205, e-mail: ousatov@volny.cz    
⁄ Národní park Podyjí, spolupráce na prezentační akci Oživená 
 pevnost 24. 6., účast na programu akce a zajištění interaktivního 
 stanoviště v rámci programu, p. lazárek - terénní služba, vedoucí 
 oddělení terénní služby, kontakt:  515 282 250, 724 358 589, 
 e-mail: lazarek@nppodyji.cz, Ing. Svatava Holubová - veřejné 
 vztahy, vedoucí Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově, 
 kontakt: 515 291 630, 606 710 300, e-mail: infocentrum@nppodyji.cz    
⁄ Sbor dobrovolných hasičů Šatov, spolupráce na prezentační 
 akci Oživená pevnost 24. 6., účast na programu akce a zajištění 
 interaktivního stanoviště v rámci programu, velitel františek 
 Vlach, tel.: 724 853 321, e-mail: franta.Vlach@seznam.cz 
⁄ Kynologický klub Nový Šaldorf, spolupráce na prezentační akci 
 Oživená pevnost 24. 6., účast na programu akce a zajištění ukázky 
 z výcviku služebních psů, pan Bohuslav Přibyl, tel.: 732 112 011 
 e-mail: b.pribyl@seznam.cz
⁄ Zápůjčka exponátů oboru Militaria (uniforem) na výstavu 
 Zlínské nevěsty konané ve výstavních sálech Muzea jihovýchodní 
 Moravy ve Zlíně (14. 7. – 1. 10.) 
⁄ Zápůjčka exponátů oboru Obrábění (5 ks obráběcích strojů) 
 do expozice v jeskyni Výpustek. jeskyně spadá do správy 
 jeskyní České republiky a ta postupně od roku 2015 buduje 
 integrovanou expozici v jeskyni Moravského krasu. Expozice 
 s názvem „jeskyně a lidé“ je instalována ve Sloupsko-šošůvských 
 jeskyních, jeskyni Balcarce, Kateřinské jeskyni. V jeskyni Výpustek 
 bylo ve správní budově vybudováno malé speleologické 
 muzeum a část expozice je situována přímo v jeskyni. Protože 
 jeskyně Výpustek byla v průběhu 2. světové války využívána 

 také jako podzemní továrna zajišťující válečnou výrobu, 
 bylo Technické muzeum požádáno o dlouhodobou zápůjčku 
 vybraných obráběcích strojů pro tuto připravovanou expozici 
 v jeskyni Výpustek. Ze sbírek oboru byly vybrány stroje, které 
 lze dlouhodobě zapůjčit do expozice ve Výpustku. 
 Za Správu jeskyní jednal o zápůjčce exponátu Ing. Karel drbal, 
 odborný náměstek SjČR, vedoucí Správy Chýnovské jeskyně, 
 tel.: 723 139 365, e-mail: chynov@caves.cz, drbal@caves.cz
⁄ Slovenská technická univerzita v Bratislavě, fakulta architektury –
 Ing. Arch. Nina Bartošová, Phd. (spolupráce v rámci projektu 
 Industriál očami odbornikov, konzultace, zápůjčka materiálů)
⁄ Mendelova univerzita v Brně 
⁄ Alliance française Brno – Aude Martin (ředitelka), konzultace 
 případné budoucí spolupráce
⁄ Brno Expat Centre – jan Kopkáš (manažer), konzultace případné 
 budoucí spolupráce, propojení aktivit TMB s cizinci žijícími v Brně
⁄ Projekt Erasmus Plus – Od roku 2015 je M. gilbertová garantem 
 projektu Erasmus Plus. Od září 2017 do prosince 2017 v muzeu 
 působí dvě studentky, absolventky studia muzeologie 
 Univerzity Komenského v Bratislavě, Mgr. Marianna Bešinová 
 a Mgr. Mariana Tomašková. 
 S tímto projektem souvisí soustavná předpříprava administrativy 
 k projektu, komunikace se studenty-budoucími stážisty, přihlášenými 
 do TMB a následný mentoring studentů. Po dobu jejich stáže v TMB. 
⁄ Odborná zahraniční stáž pracovníka z Muzea Nikoly Tesly v Zagrebu
 V září proběhla týdenní zahraniční stáž kurátora Muzea Nikoly 
 Tesly v Zagrebu, p. Branimira Prgometa. Stáž probíhala formou 
 seznámení se s odděleními TMB, pracovníky a jejich činností, 
 dále s technickými památkami, depozitáři, oddělením MCK 
 a dalšími aktivitami muzea
⁄ Komise ICOM – CIMUSET – Na zasedání komise ICOM-CIMUSET 
 v červenci roku 2016 byla Marie gilbertová zvolena do boardu 
 komise (na volební období do roku 2019). Od této doby 
 probíhají korespondenční jednání členů boardu, přípravy 
 zasedání v příštím roce, přípravy kampaně pro získání nových 
 členů do komise, atd. 
⁄ Ing. Tomáš Mottl – odborná pomoc při identifikaci sbírkových 
 předmětů a jejich popisu, pomoc při akviziční činnosti do 
 sbírkového fondu 10.00 geodézie, kontakt: 543 212 317
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Umění emailu/Technika smaltu – výstava: hlavní partneři: 
Moravská galerie v Brně (Phdr. Alena Krkošková), Národní 
památkový ústav a Mgr. Magdalena Urbanová. Spolupracující 
instituce a jednotlivci, zapůjčitelé, sponzoři a partneři: 
Arcibiskupství olomoucké / Arcidiecéze olomoucká – 
římskokatolické farnosti v Kroměříži, Křenově, litovli, Olomouci, 
Šumperku a Zašové / Arcidiecézní muzeum Olomouc / 
Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Brno / Archiv Pražského 
hradu / Artissimo, z.s. Brno / Beskyd spol. s.r.o. frýdlant nad 
Ostravicí / British Museum, londýn / Cisterciánské opatství 
Vyšší Brod / Česká televize / dílna uměleckého smaltu, spolek, 
frýdlant nad Ostravicí / dopravní podnik města Prahy, a.s. / 
Emaux Soyer-Cristallerie de Saint Paul, francie / fler s. r. o. / 
galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře / galerie výtvarného 
umění v Náchodě / Kanonie premonstrátů Teplá / Královská 
kanonie premonstrátů na Strahově / Kunsthistorisches museum 
wien / Magyar Képek, Budapešť / Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapešť / Mefrit spol. s r.o. Mělník / Metropolitan Museum of 
fine Arts, New york / Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze / 
Ministry of Transport, Communications and works-department 
of Antiquities, Kypr / Moravská galerie v Brně / Moravský 
zemský archiv / Museum of fine Arts, Boston / Muzejíčko smaltu 
Netvořice / Muzeum Beskyd frýdek-Místek / Muzeum K-S 14 
„U cihelny“ Králíky / Muzeum skla a bižuterie v jablonci nad 
Nisou / Muzeum umění Olomouc / Múzeum mesta Bratislavy / 
Národní filmový archiv / Národní muzeum – Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a amerických kultur / Národní památkový 
ústav / Podještědské muzeum a knihovna p.o. Český dub / 
RAMTv / Severočeské muzeum v liberci / Slovenské národné 
múzeum – Historické muzeum / Smaltovna Tupesy, a.s. / Smalt 
spol. s r. o. Osek, Komárov u Hořovic / Správa Pražského hradu 
– Oddělení uměleckých sbírek / Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze / Victoria & Albert Museum, londýn / Vítkovice ENVI, a.s., / 
Antonín gavlas / Eliška fuksová / Olina francová / Eva Heřmanská 
/ Alexandra Horová / Eva Kučerová-landsbergrová / Magdalena 
Urbanová / Radka Urbanová / jarmila Mucha Plocková / Veronika 
Richterová / Eva žáková / libor Balák / Patrick Bárta / Petr 
Bednář / Martin Besedič / Karel Bogar / Andrea Bratrů-Velnerová 
/ Alena Brožová / Zdeněk Buček / Blanka Cepková a Matúš 

Cepka / josef Čoupek / Martin deko / Igor dobrovský / Milada 
dománková / Eva dosedělová / Kateřina Ďoubalová / Hana 
durčáková / Markéta dušková / Martin fišr / jiří franc / Zuzana 
francová / Olina francová / jiří fronek / Kateřina fojtová / Pavel 
galík / Helena gollová / Zdeněk grydil / Maria Hadjinicolaou / 
Martin Herda / joachim Hiller /Alexandra Horová / Ivan Houska 
/ Kateřina Hrušková / Marta janovíčková / Ilse jung / Bohumil 
Kostohryz / Ota landsberger / Petr ledvina / Michaela Madarová 
/ Petra Matějovičová / Agáta Milanov / Andrea Milanová / Ľudmila 
Mišurová / Miroslav Mohyla / Rudolf Molnár / Aleš Mudra / Eva 
Nečasová / daniela Nemelová / Eva Neumannová / Kateřina Nora 
Nováková / Markéta Ondrušková / jana Orliková / jackson Pierce 
/ Ivan Pinkava / jiří Příhoda / jitka Podjuklová / jan Pohribný / 
jaroslava Pokorná jermanová / dagmar Pospíšilová / Zdeněk 
Rampa / Vladimír Rojíček / Eva řezáčová / Richard M. Sicha / 
Šárka Sirůčková / Vladimír Sitta / Adriana Stříbrná / filip Suchomel 
/ Zdeněk Svoboda / Barbora Svobodová / jindra Šmídová / libor 
Šturc / Andrej Šumbera / Hana Šústková / ladislav Švirák / Kamil 
Till / Vlastislav Tokoš / lucie Tynková / jiří Urban / Zdeněk Vácha 
/ jan Virt / leonard Vrška / Aleš Vyskočil / lenka wernerová / 
Helena Zápalková / Monika a Petr Zemanovi
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xV / VÝSlEdEK HOSPOdAřENÍ ZA ROK 2017

roZbor ZaměstNaNosti a ČerpáNí mZdových 
prostŘedkŮ Za rok 2017
Objem mzdových prostředků pro rok 2017 činil 24 671 tis. Kč na 
platy zaměstnanců a  1 302 tis. Kč na ostatní osobní náklady.

roZpoČtová Úprava v roce 2017: 
1. § 14 odst.2 zák.č.218/2000 Sb. a zvláštního zákona: Odbor   
 výzkumu a vývoje + 2 573 000,- Kč
2. § 54 odst.1) písm.a) zák .č. 218/2000 Sb. : Kompenzace doplatků  
 minimální mzdy a nejnižší úrovní mzdy pro pololetí 2017 +   
 106 839,- Kč ( 78 558,- Kč na platy,26710,- na pov.poj.placené   
 zam.,1 571,- Kč fKSP)
3. § 54 odst.1) písm.a) zák.č. 218/2000 Sb. : Pokrytí navýšení tarifní  
 složky platů o 9,4 %  + 1 138 393,- Kč(837054,- Kč na platy,  
 284 598,- Kč na pov.poj.placené zam.,16 741,- Kč fKSP)
4. §54 odst.1) písm.a) zák.č. 218/2000 Sb : Zvýšení příspěvku na   
 provoz + 100 000,- Kč na platy 
5. §54 odst.1) písm.a) zák.č. 218/2000 Sb : Navýšení prostředků   
 na platy včetně příslušenství v souvislosti s navýšením platů   
 o 9,4 § k 1.7.2017 + 193 376,- Kč(142 188,- Kč na platy, 48 344,- Kč  
 pov.poj.placené zam.,2 844,- Kč fKSP)
6. §54 odst.1) písm.a) zák.č. 218/2000 Sb , usnesení vlády č. 674   
 ze dne 25.9.2017 :Navýšení prostředků na platy o 10% +   
 551 104,- Kč(445 224,- Kč na platy,137 776,na pov.poj.placené   
 zam,8 104,- Kč na fKSP)
7. §54 odst.1) písm.a) zák.č. 218/2000 Sb : Zvýšení příspěvku na   
 provoz + 556 4614,- Kč(409 163,- Kč na platy, 139 115,- na pov.  
 poj.placené zam., 8 183,- Kč na fKSP)
8. §54 odst.1) písm.a) zák.č. 218/2000 Sb : Prostředky k pokrytí   
 odměny přiznané rozhodnutím ministra kultury statutárnímu   
 orgánu organizace + 95 200 Kč( 70000,- Kč na plat, 23 800,- Kč   
 na pov.poj.placené zam., 1 400,- Kč na fKSP)
 
⁄ Na stávající projekt NAKI – df13P01OVV016 byla schválena 
 částka na platy 912 800 tis. Kč 
⁄ Na nový projekt NAKI – dg16P02H029 bylo schváleno na platy 
 222 tis. Kč a na ostatní osobní náklady částka 44 000 Kč. limity  
 čerpání těchto mzdových prostředků byly dodrženy.

⁄ V průběhu roku byla schválena dotace na institucionální 
 podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje ve výši 19 tis. Kč 
 na platy .
⁄ A-dále byly rozpočtem schváleny prostředky OON z příspěvku 
 PO – kulturní aktivity ve výši 145 tis. Kč ve složení : 85 000,- Kč 
 Metodické centrum konzervace-podpora dlouhodobé koncepční 
 činnosti,30 tis. Kč na vydání odborných recenzovaných publikací 
 TMB , 30 tis. Kč na výstavní projekt Průmysl 1918 Brněnska. 
 V průběhu roku byly rozpočtem č.7 přiděleny prostředky OON 
 ve výši 100 tis. Kč na projekt Průmysl v roce 1918 na Moravě 
 (účel 173980020). Všechny tyto položky byly čerpány v souladu 
 s rozpočtem.

⁄ Mimorozpočtový zdroj prostředků  OON - činil 14 200,- Kč, bylo 
 čerpáno z dotace města Brna, dotace –Nevidomí.
 
⁄ Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2017 činil 94,58 
 zaměstnanců. 
⁄ Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců za rok 2017 činil 
 24 503 Kč. Na tomto zvýšení se částečně podílelo také zvýšení 
 minimální mzdy od 1.1.2017 z částky 9 900,- Kč na 11 000,-Kč.
⁄ limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců na rok 2017  
 byl překročen o částku 42 031 Kč, která byla podle ustanovení 
 § 59 odst. 2 zákona č. 218/200 Sb. o rozpočtových pravidlech 
 vyčerpána z fondu odměn. 
⁄ Na náhradách za pracovní neschopnosti bylo vyplaceno 69 497 Kč. 
 Z celkové částky 80 000,-Kč nebylo vyčerpáno 10 503,- Kč.
⁄ Na pokrytí roční odměny ředitele byly poskytnuty prostředky 
 na platy ve výši 70 000,- Kč.
⁄ Na dohody o pracovní činnosti a  dohody o provedení práce 
 bylo použito 1 156 586,- Kč.
⁄ Nebylo vyčerpáno 417,- Kč.
⁄ Odstupné bylo vyplaceno ve výši 57 012,- Kč.

pracoviště Zajišťující pŮsobNost ZákoNa Č. 80/2004 sb.
Informace o skladbě a počtu žádostí o vydání osvědčení o prodeji 
a vývozu předmětů kulturní hodnoty za rok 2017 podle zákona
č. 80/2004, kterým se mění zákon č. 71/1994 sb. o prodeji 
a vývozu předmětů kulturní hodnoty ve znění zákona č. 122/2000, 
zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva kultury ČR čj. 
MK 36075/2011 sb.:
⁄ celkový počet přijatých žádostí 9 ks
⁄ celkový počet vydaných osvědčení na dobu určitou 3 ks
⁄ celkový počet vydaných osvědčení k trvalému vývozu 6 ks

ceNový výměr
Na základě cenového výměru došlo v  roce 2017 ke změně ceny 
vstupného do expozic TMB – Purkyňova:
⁄ základní vstupné 130 Kč
⁄ snížené vstupné 70 Kč
⁄ rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti) 320 Kč
⁄ vstupné do TMB – Purkyňova pro ZŠ, SŠ, VŠ 50 Kč

pracoviště iso v TMB není zřízeno.

poskytováNí iNformací dLe ZákoNa Č. 106/1999 sb.
TMB nebyly doručeny žádosti o poskytování informací ve smyslu 
příslušného zákona.
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moNitorováNí ZaměstNaNosti tmb

celkem Ženy muži

Počet žen 43 43 -

Počet mužů 54 - 54

celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 97

Z toho nad 55 let 36 13 23

V tom zaměstnanci v důchodovém věku 15 6 9

Osoby OZP 3 1 2

vzdělání k 31. 12. 2017 Ženy muži celkem %

Základní vzdělání 3 - 3 3,1

Vyučení bez maturity 5 11 16 16,5

Vyučení s maturitou 1 4 5 5,2

Střední s maturitou 
(odborné i všeobecné)

10 11 21 21,6

Vyšší odborné 1 - 1 1,0

Vysokoškolské 23 28 51 52,6

43 54 97 100,0

věk k 31. 12. 2017 Ženy muži celkem %

do 20 let - - - -

21 – 30 let 5 4 9 9,3

31 – 40 let 7 10 17 17,5

41 – 50 let 10 15 25 25,8

51 – 60 let 14 13 27 27,8

61 a více 7 12 19 19,6

43 54 97 100,0

pracovní poměry v tmb v roce 2017 celkem Ženy muži

Nástupy do TMB 14 7 7

Výstupy z TMB 12 6 6

pracovní zařazení dle cZ-isco 
k 31. 12. 2017

Ženy muži celkem %

SK 1: Zákonodárci a řídící 
pracovníci

1 3 4 4,1

SK 2: Specialisté 14 19 33 34,0

SK 3: Techničtí a odborní 
pracovníci

5 17 22 22,7

SK 4: Úředníci a administrativní 
pracovníci

11 1 12 12,4

SK 5: Pracovníci ve službách 
a prodeji

7 6 13 13,4

SK 6: Kvalifikovaní pracovníci 
v zemědělství, lesnictví, rybářství

- - - -

SK 7: řemeslníci a opraváři - 7 7 7,2

SK 8: Obsluha strojů a zařízení, 
montéři

- 1 1 1,0

SK 9: Pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci

5 - 5 5,2

43 54 97 100,0

V uvedených přehledech nejsou zahrnuty osoby na mateřské a 
rodičovské dovolené a souběh pracovníků TMB/NAKI.
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VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Sestavená k 31.12.2017
ROZVAHA

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 , 61200 Brno

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

MÚZO Praha s.r.o.

Příspěvková organizace

00101435  
334

IČO:

7.2.2018 14:37:55

Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 00000

Položka Název položky Syntetický
účet

MINULÉ
(netto)

321

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

AKTIVA AKTIVA CELKEM 691 113 670,76 303 477 372,20 387 636 298,56 384 510 271,60

A. Stálá aktiva 673 102 616,60 302 831 773,00 370 270 843,60 369 061 166,42

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 796 230,00 1 295 778,00 500 452,00 275 707,00

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.2. Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 889 542,00 889 542,00 0,00 0,00

A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 906 688,00 406 236,00 500 452,00 48 832,00

A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 226 875,00

A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 671 306 386,60 301 535 995,00 369 770 391,60 368 785 459,42

A.II.1. Pozemky 031 28 011 191,00 0,00 28 011 191,00 28 011 191,00

A.II.2. Kulturní předměty 032 3 050 007,00 0,00 3 050 007,00 3 064 847,00

A.II.3. Stavby 021 544 493 294,00 244 279 308,00 300 213 986,00 256 393 125,00

A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 55 666 888,00 26 686 192,00 28 980 696,00 28 965 168,00

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 30 564 550,00 30 564 550,00 0,00 0,00

A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 152 782,00 5 945,00 146 837,00 0,00

A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9 367 674,60 0,00 9 367 674,60 52 351 128,42

A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.2018 1/5
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Položka Název položky Syntetický
účet

MINULÉ
(netto)

321

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00

A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Oběžná aktiva 18 011 054,16 645 599,20 17 365 454,96 15 449 105,18

B.I. Zásoby 1 281 221,33 0,00 1 281 221,33 1 154 478,43

B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.2. Materiál na skladě 112 185 619,78 0,00 185 619,78 201 909,01

B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.8. Zboží na skladě 132 1 095 601,55 0,00 1 095 601,55 952 569,42

B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II. Krátkodobé pohledávky 1 591 449,86 645 599,20 945 850,66 852 108,60

B.II.1. Odběratelé 311 764 614,46 645 599,20 119 015,26 77 511,59

B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 263 053,00 0,00 263 053,00 187 552,00

B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 21 562,00 0,00 21 562,00 21 760,00

B.II.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00
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Položka Název položky Syntetický
účet

MINULÉ
(netto)

321

BĚŽNÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

B.II.13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.30. Náklady příštích období 381 137 524,24 0,00 137 524,24 252 095,01

B.II.31. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.32. Dohadné účty aktivní 388 387 366,16 0,00 387 366,16 294 880,00

B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 17 330,00 0,00 17 330,00 18 310,00

B.III. Krátkodobý finanční majetek 15 138 382,97 0,00 15 138 382,97 13 442 518,15

B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.9. Běžný účet 241 14 471 696,32 0,00 14 471 696,32 13 087 371,11

B.III.10. Běžný účet FKSP 243 489 824,70 0,00 489 824,70 314 780,04

B.III.15. Ceniny 263 130 045,15 0,00 130 045,15 19 352,00

B.III.16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.17. Pokladna 261 46 816,80 0,00 46 816,80 21 015,00

Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA PASIVA CELKEM 387 636 298,56 384 510 271,60

C. Vlastní kapitál 380 807 769,51 373 164 061,68

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 370 410 351,81 366 166 019,80

C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 370 487 475,60 366 243 143,59

C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0,00 0,00
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.I.4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00

C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -77 123,79 -77 123,79

C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00

C.I.7. Opravy předcházejících účetních období 408 0,00 0,00

C.II. Fondy účetní jednotky 10 128 034,47 6 735 670,39

C.II.1. Fond odměn 411 1 036 721,00 868 855,48

C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 509 771,35 297 438,06

C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 418 738,82 418 738,82

C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 101 000,00 50 000,00

C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 8 061 803,30 5 100 638,03

C.III. Výsledek hospodaření 269 383,23 262 371,49

C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 269 383,23 262 371,49

C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00

C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 0,00 0,00

D. Cizí zdroje 6 828 529,05 11 346 209,92

D.I. Rezervy 0,00 0,00

D.I.1. Rezervy 441 0,00 0,00

D.II. Dlouhodobé závazky 560,00 0,00

D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00

D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00

D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00

D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00

D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 560,00 0,00

D.III. Krátkodobé závazky 6 827 969,05 11 346 209,92

D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00

D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00

D.III.5. Dodavatelé 321 2 618 610,36 7 316 314,96

D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 23 800,00 23 800,00

D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00

D.III.10. Zaměstnanci 331 421 516,00 349 634,00

D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 555 742,00 1 098 837,00

D.III.12. Sociální zabezpečení 336 780 483,00 581 926,00

D.III.13. Zdravotní pojištění 337 334 522,00 249 661,00
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

D.III.14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00

D.III.15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00

D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 291 832,00 151 268,00

D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 357 463,69 1 126 248,96

D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00

D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00

D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00

D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 344 000,00 0,00

D.III.35. Výdaje příštích období 383 0,00 0,00

D.III.36. Výnosy příštích období 384 0,00 0,00

D.III.37. Dohadné účty pasivní 389 100 000,00 448 520,00

D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 0,00 0,00
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VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 , 61200 Brno

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Sestavený k 31.12.2017

MÚZO Praha s.r.o.

Příspěvková organizace

00101435  
334

IČO:

7.2.2018 14:38:29

Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 00000

Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

A. NÁKLADY CELKEM 101 930 122,61 0,00 88 614 750,95 0,00

A.I. Náklady z činnosti 101 911 138,37 0,00 88 608 914,45 0,00

A.I.1. Spotřeba materiálu 501 2 904 488,70 0,00 3 205 718,47 0,00

A.I.2. Spotřeba energie 502 7 244 407,70 0,00 7 257 856,36 0,00

A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.4. Prodané zboží 504 268 777,12 0,00 332 152,11 0,00

A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 -283 199,25 0,00 -210 326,00 0,00

A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.8. Opravy a udržování 511 11 484 688,45 0,00 6 406 922,01 0,00

A.I.9. Cestovné 512 756 920,85 0,00 850 280,55 0,00

A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 220 209,66 0,00 246 241,64 0,00

A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.12. Ostatní služby 518 26 296 511,73 0,00 22 029 825,16 0,00

A.I.13. Mzdové náklady 521 29 830 896,00 0,00 26 644 812,00 0,00

A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 9 671 372,00 0,00 8 649 863,00 0,00

A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 104 464,00 0,00 82 730,00 0,00

A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 1 563 540,26 0,00 1 456 567,44 0,00

A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 1 300,00 0,00 0,00 0,00

A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I.26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 441 247,00 0,00 10 213 665,00 0,00

A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 40 996,09 0,00

A.I.34. Náklady z vyřazených  pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00

A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 669 908,00 0,00 862 583,00 0,00

A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 735 606,15 0,00 539 027,62 0,00

A.II. Finanční náklady 18 984,24 0,00 5 836,50 0,00

A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.3. Kurzové ztráty 563 18 984,24 0,00 5 836,50 0,00

A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.2. Náklady  vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V.1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo 
položky Název položky Syntetický

účet

MINULÉ

321

BĚŽNÉ

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Hlavní činnost

4

Hospodářská 
činnost

ÚČETNÍ OBDOBÍ

B. VÝNOSY CELKEM 102 199 505,84 0,00 88 877 122,44 0,00

B.I. Výnosy z činnosti 12 439 305,90 0,00 11 234 534,44 0,00

B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 7 833 796,74 0,00 6 084 350,91 0,00

B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 3 454 289,82 0,00 4 096 009,13 0,00

B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 338 940,18 0,00 376 722,21 0,00

B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 478,26 0,00 2 348,59 0,00

B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.16. Čerpání fondů 648 327 989,27 0,00 497 602,00 0,00

B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 481 811,63 0,00 177 501,60 0,00

B.II. Finanční výnosy 21,94 0,00 9,00 0,00

B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.2. Úroky 662 0,00 0,00 9,00 0,00

B.II.3. Kurzové zisky 663 21,94 0,00 0,00 0,00

B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00

B.IV. Výnosy z transferů 89 760 178,00 0,00 77 642 579,00 0,00

B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 89 760 178,00 0,00 77 642 579,00 0,00

B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 0,00 0,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 269 383,23 0,00 262 371,49 0,00

C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 269 383,23 0,00 262 371,49 0,00
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xVI / POSKyTOVANÉ STANdARdIZOVANÉ SlUžBy

Standardizované veřejné služby jsou veřejnosti poskytovány
na základě Příkazu č. 3/2005 ředitele TMB s účinnosti od 1. 7. 2005. 
K naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostup-
nosti sbírek a veřejných služeb a smyslu zákona č. 483 Sb. ze dne 
29. července 2004 a v souladu s direktivy Ministerstva kultury ČR 
uvedených v č.j. 5234/2005 ukládám pracovníkům TMB na všech 
stupních zajistit:

1. Zpřístupnění sbírek muzea prostřednictví muzejních 
výstav a expozic, technických památek, muzejní knihovny, 
zpřístupněných depozitářů a badatelny
Odpovídá: oddělení produkce výstav a provoz tech. památek 
a oddělení správa sborek a informací

2. pořádání muzejních programů pro nejširší veřejnost ,  
ale i specifické skupiny návštěvníků s využitím zejména 
vlastních fondů a výsledků vědeckovýzkumné a odborné 
činnosti muzea: 

⁄ Prohlídky s výkladem pro všechny typy škol a návštěvníků
 zejména na technických památkách a v expozicích s důrazem
 na Experimentárium – technickou hernu Odpovídá: oddělení
 prezentace a práce s veřejností
⁄ Speciální prohlídky a kulturní vystoupení pro nevidomé
 a zdravotně postižené občany a účast na akci Tmavomodrý svět 
Odpovídá: oddělení dokumentace tyflopedických informací

⁄ Programy pro aktivity rodičů s dětmi, mládež i seniory
 (Bambiriáda, soutěž Modell Hobby, experimentální tavby
 ve Staré huti, Muzejní noc – hlavní budova, vyjížďky
 na letní tábory a do škol, přednášky a ukázky řemesel
 – hlavní budova a technické památky)
⁄ Semináře k dokumentaci sledovaných oborů, seminář
 Konzervátorství, Industriální archeologie, Textil v muzeu
⁄ Zapojení technických památek in situ do dění v regionu
 (Horňácké slavnosti – Větrný mlýn v Kuželově, Mladý kovář
 a hody – Kovárna v Těšanech, experimentální tavby – Stará

 huť a hlavní budova, výjezdy historických vozidel a vozidel
 MHd při výročích a dopravní nostalgie v rámci projektu Brno
 – město uprostřed Evropy)
⁄ Činnost Kruhu přátel TMB 
Odpovídá: odbor vědy a techniky

3. infor movanost veřejnosti o poskytovaných službách 
Na internetových str ánkách tmb pravidelně zveřejňovat 
výroční zprávu o činnosti muzea, jakož i návrh plánu práce s 
veřejností a muzejní prezentace pro následující období.
Odpovídá: oddělení komunikace a marketingu

4. poskytování informací o sbírkovém fondu a jeho využívání 
průběžně seznamovat veřejnost prostřednictvím interneto-
vých str ánek, ale i veřejných médií jak o získávání a renovaci 
sbírkových předmětů a jejich využívání, tak i o vlastních při-
pravovaných programech, ediční činnosti a všech ostatních 
muzejních aktivitách. Nabídnout k informaci části katalogů 
sbírek neohrožujících jejich ochranu a bezpečnost,
umožnit badate lskou a zajistit knihovnickou činnost.
Odpovídá: odbor vědy a techniky

5. Na základě žádostí zpracovávat a poskytovat za úplatu 
stanoviska, odborné posudky, expertizy a pojednání vycházející 
z hlavní činnosti dané zřizovací listinou, jakož i ze sledovaných 
a dokumentovaných oborů a sbírkového fondu tmb. výjimkou 
je metodická a odborná pomoc poskytovaná tmb vlastníkům 
sbírek ve smyslu § 10 Zákona č. 122/2000 sb.
Odpovídá: odbor vědy a techniky, Metodické centrum konzervace

6. ekonomickou a fyzickoudostupnost prezentace a služeb 
návštěvníkům.
6.1. Stanovování cenových výměrů vstupného a poplatků za služby 
vzhledem k rozsahu a poskytovaným službám v jednotlivých expozi-
cích, technických památkách ostatních aktivitách TMB s poskytová-
ním zlevněného vstupného nebo volného vstupu. Cenové výměry 
jsou k dispozici veřejnosti a návštěvníkům. 
Odpovídá: náměstek pro provoz a ekonomiku Cenový výměr vstup-
ného a poplatků za poskytované služby včetně slev a bezplatných 
vstupů a služeb je uveden v příloze Výroční zprávy.
6.2. fyzická dostupnost Udržovat v bezporuchovém stavu 
stávající bezbariérové vstupy. Pokud stavební řešení neumožní 
plnohodnotnou prohlídku expozic tělesně postiženým občanům, 
zajistit zkvalitňování lektorského výkladu prostřednictvím dostup-
ných multimediálních systémů.
Odpovídá: oddělení stavebně provozní a oddělení prezentace
a práce s veřejností a odbor provozu a ekonomiky


