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I / CHARAKTERISTIKA INSTITUCE
Technické muzeum v Brně (dále jen TMB) je muzeem České
republiky s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou
a metodickou. Je příspěvkovou organizací se samostatnou
právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury
ČR. Jeho sídlem je město Brno. Oblast působnosti instituce
je vymezena územím Moravy a Slezska, u některých oborů
je působnost celostátní.

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.
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.
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II.1 / SBÍRKOVÝ FOND
Sbírkový fond TMB představuje jednotlivé sbírkové předměty nebo často celé soubory sbírkových předmětů
a reprezentuje tyto oblasti zájmu technického muzejnictví:
⁄ 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
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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
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⁄ 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

Vodní mlýn ve Slupi

Vedle movitých památek ve formě sbírkových předmětů
TMB pečuje ještě o následující technické objekty, které jsou
zařazeny mezi nemovité kulturní a technické památky:

⁄ Vodní mlýn ve Slupi
Slup, 671 28 Jaroslavice, národní kulturní památka č. 8295
⁄ Rybárna ve Slupi
Slup 671 28 Jaroslavice, kulturní památka č. 6729
⁄	Železniční příměstská trať v Brně-Líšni
kulturní památka č. 10612
⁄ 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
⁄ Stará Huť v Josefovském údolí u Olomučan
soubor technických památek
679 04 Adamov, Vysoká pec, kulturní památka č. 0646
umístěná v památkové rezervaci Kameňák,
kulturní památka č. 0645 umístěná v památkové rezervaci
⁄ 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)

Vodní mlýn ve Slupi
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III.1 / ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ŘEDITEL

ÚTVAR ŘEDITELE

Odbor vědy a techniky
(OVaT)

Odbor Metodické centrum
konzervace (MCK)

Odbor provozu A ekonomiky

Oddělení A
Dokumentace vědy a techniky
(DoVaT)

Oddělení E
Věda a výzkum

Oddělení I
Provozně ekonomické

Oddělení B
Prezentace a práce s veřejností
(PPV)

Oddělení F
Konzervace a restaurování

Oddělení J
Stavebně provozní

Oddělení C
Správa sbírek a informací
(SSI)

Oddělení G
Metodika, výuka a služby

Oddělení D
Dokumentace tyflopedických informací
(DTI)

Oddělení H
Krizové situace a mimořádné
události
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ÚTVAR ŘEDITELE
⁄ chod sekretariátu a administrativa spojená s řízením muzea ⁄ zvláštní úkoly a úkoly spojené
s civilní obranou ⁄ personální záležitosti a kontrolní činnost v organizaci ⁄ zahraniční styky
⁄ výzkumná činnost muzea, spojená zejména s granty a projekty výzkumu a vývoje ⁄ bezpečnost
a ochrana zdraví při práci a požární ochrana ⁄ tisková mluvčí
Odbor vědy a techniky (OVaT)
⁄ plnění úkolů výzkumu a vývoje a odborných úkolů v oblasti muzejní dokumentace, tezaurace
a komunikace.
Odbor se dále dělí na odborná oddělení:
Oddělení A - Dokumentace vědy a techniky (DoVaT)
⁄ ve smyslu zřizovací listiny prostřednictvím sbírkotvorné činnosti dokumentuje vědeckotechnický a průmyslový rozvoj, zejména ve sledovaném regionu ⁄ systematicky odborně
zpracovává sbírkovký fond ⁄ prostřednictvím výzkumné a odborné práce připravuje
a zajišťuje potřebné činnosti spojené s naplňováním a realizací osvětové funkce muzea
⁄ garantuje úroveň a stav kulturních a technických památek (v součinnosti s příslušnými
pracovníky) ⁄ redaktorské práce a tisk ⁄ zabezpečení obsahové náplně příslušných sekcí
internetových stránek
Oddělení B - Prezentace a práce s veřejností (PPV)
⁄ realizace, údržba a provoz expozic a výstav ⁄ práce se školami a různými sdruženími
⁄ provoz techníckých památek ⁄ styk s veřejností a propagace a popularizace muzea ⁄ zabezpečení obsahové náplně příslušných sekcí internetových stránek
Oddělení C - Správa sbírek a informací (SSI)
⁄ ústřední evidence sbírkového fondu včetně zprávy a ochrany depozitářů ⁄ provoz knihovny
a fotolaboratoře ⁄ správa počítačové sítě ⁄ zabezpečení obsahové náplně příslušných sekcí
internetových stránek
Oddělení D - Dokumentace tyflopedických informací (DTI)
⁄ ve smyslu statutu prostřednictvím sbírkotvorné činnosti dokumentuje život a kulturu
nevidomých a těžce slabozrakých lidí u nás i v zahraničí ⁄ systematicky odborně zpracovává
sbírkový fond ⁄ prostřednictvím vědeckovýzkumné a odborné práce připravuje a zajišťuje
potřebné činnosti spojené s naplňováním a realizací osvětové funkce muzea ⁄ zabezpečuje
provoz knihovny a archivu oddělení a ediční činnost v brailleově písmu

Odbor se dále dále dělí na odborná oddělení:
Oddělení E - Věda a výzkum
⁄ zajišťuje materiálové analýzy (chemické a instrumentální analýzy, optická mikroskopie,
SEM-EDX, XRF, RTG, CT aj.), stratigrafické vyhodnocení barevných nátěrů ⁄ ověřování
a aplikace plazmochemických a vakuových technologií v rámci konzervování a restaurování
⁄ měření a regulace klimatických parametrů a vnitřních polutantů (možnost zapůjčení
měřicích přístrojů)
Oddělení F - Konzervace a restaurování
⁄ zpracování archeologických a historických předmětů z kovů a jejich slitin (zejména železa,
mědi, stříbra, olova a cínu) včetně doprovodných materiálů (dřevo, useň, polymerní materiály
apod.) ⁄ ošetření uměleckořemeslných děl na plátně, dřevu, papíru a kovu ⁄ komplexní
ošetření technických památek ⁄ konzervace a restaurování předmětů vyrobených z litiny,
slitin barevných kovů, popř. dalších slitin kovů umístěných v interiéru i exteriéru
⁄ zhotovování uměleckých a dekorativních odlitků z obecných kovů a kopií historických
předmětů v kovolitecké experimentální dílně ⁄ zhotovování galvanoplastických kopií
drobných předmětů, zhotovování replik historických oděvů a zbraní
Oddělení G - Metodika, výuka a služby
⁄ metodický a informační servis – shromažďuje požadavky zákazníků MCK, zpracovává
dokumentaci činnosti MCK, metodické postupy; poskytuje, popř. zprostředkovává,
poradenství a konzultace z oblasti ochrany sbírek, konzervování a restaurování ⁄ publikační
a vzdělávací servis – prezentuje výsledky činnosti MCK vydáváním metodických listů,
publikací, pořádáním workshopů a konferencí; výuka a stáže pro studenty apod.
Oddělení H - Krizové situace a mimorádné události
⁄ vysoušení zmrazených dokumentů metodou lyofilizace ⁄ dezinfekce dokumentů i dalších
předmětů ethylenoxidem ⁄ uskladnění mokrých knihovních nebo archivních fondů
v mrazicím boxu ⁄ ošetření předmětů napadených biologickými škůdci
Odbor provozu ekonomiky
⁄ správní, právní, provozně ekonomické, investiční a stavební úkoly muzea, včetně autoprovozu
Vedoucí tohoto odboru je současně vedoucím informační soustavy muzea.
Odbor tvoří odborná oddělení:

Odbor Metodické centrum konzervace (MCK)
⁄ poradenství a metodickou pomoc při ochraně movitého kulturního dědictví (např. zřizování
a úpravách depozitářů a expozic, monitoringu klimatických parametrů, ošetřování sbírek,
modernizaci laboratoří apod.) ⁄ komplexní ošetření předmětů movitého kulturního dědictví
⁄ výzkum a vývoj nových metod a materiálů používaných při průzkumu, konzervování a restaurování, ověřování stávajících postupů ⁄ pomoc při záchraně předmětů kulturního dědictví
v mimořádných případech ohrožení a to jak formou konzultací, tak i přímou účastí při první
pomoci ohroženým předmětům ⁄ vzdělávací činnost formou pořádání kurzů, konferencí,
výuky a stáží studentů i pracovníků z praxe

Oddělení I - Provozně ekonomické
⁄ správa, evidence a ochrana majetku muzea mimo sbírkového fondu, právní a provozně
ekonomické činnosti související s fungováním muzea a činnosti informační soustavy
Oddělení J - Stavebně prozovní
⁄ rekonstrukce a údržba kulturních a technických památek ⁄ investiční výstavba ⁄ běžná
a stavební údržba objektů ve správě a užívání TMB ⁄ autoprovoz ⁄ majetková evidence
nemovitostí včetně stavebního archivu
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III.2 / OBJEKTY ve správě TMB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hlavní budova muzea, Purkyňova 105, 612 00 Brno
Areál městské hromadné dopravy, Holzova 4, 628 00 Brno
Železniční příměstská trať v Brně-Líšni
Kovárna v Těšanech, 664 54 Těšany
Větrný mlýn v Kuželově, Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka
Vodní mlýn ve Supi, 671 28 Jaroslavice
Stará huť u Adamova, 679 04 Adamov
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou
Rybárna ve Slupi, Slup, 671 28 Jaroslavice – v rekonstrukci
Konzervátorské dílny a depozitář, Rokycanova 33,
615 00 Brno
11. Areál vojenských kasáren v Brně-Řečkovicích – příprava
rekonstrukce
12. Dva objekty stálého těžkého opevnění (STO) stupně
odolnosti II. MJ-S 2 „Úvoz“ stavební parcela č. 2112 2116
a MJ-S 3 „Zahrada“ stavební parcela č. 1918 u obce Šatov
+ pět objektů lehkého opevnění (LO) vz. 37 A, E stavební
parcela č. 1926 A, 2347 E, 2348 E, 2285 A, 2025 A
(Pozn.: TMB podepsalo 1.9.2004 s Ministerstvem obranyVojenskou ubytovací a stavební správou Brno smlouvu
o výpůjčce ev. č. MO:0612/37-35/34-O dvou objektů stálého
těžkého opevnění (STO) MJ-S 2 „Úvoz“ a MJ-S 3 „Zahrada“
u obce Šatov za účelem dokumentace a prezentace dokladů
technické vyspělosti československého zbrojního průmyslu
a připomenutí si existence „železné opony“, jejíž součástí byly
na jižní Moravě i tyto pevnostní objekty, plně vyzbrojené,
jako jediné na území naší republiky až do roku 1999.
Dodatkem č. 2 ze dne 14. 8. 2006 k výše uvedené smlouvě
o výpůjčce byly TMB bezplatně zapůjčeny lehké objekty
vz. 37 v počtu 5 ks. Ke konci roku 2011 se podařilo bezúplatně
převést na základě schvalovací doložka MK ČR ke smlouvě č.
918363015 pěchotní srub MJ – S 3 Zahrada na parcele
č. 1918 a tři 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).
Ostatní objekty jsou i nadále ve výpůjčce vzhledem
ke složitým nevyjasněným majetkovým poměrům a dále
se pokračuje s postupným vyřizováním administrativních
prací nutných k bezúplatnému převodu na naši organizaci.)

Hlavní budova Technického muzea v Brně

Větrný mlýn v Kuželově

Pěchotní srub MJ S3 Zahrada
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IV / PROVOZ MUZEA
Do provozu muzea v roce 2011 výrazně zasáhla kumulace
několika událostí. První, má své kořeny ještě v roce 2010,
kdy jsme v polovině roku obdrželi od zřizovatele navýšení
rozpočtu v rámci výdajů na nové kapacity Šlakhamr a Hatě.
O toto navýšení, ale i o další finanční prostředky, jsme v rámci
úsporných opatření státu záhy v roce 2011 přišli, ale problém
zabezpečení zmíněných objektů zůstal. Druhý spočíval ve
slibu zřizovatele, že po zrušení projektu „Metodického centra
konzervace a centrální depozitáře“ (MCK) v Řečkovicích
(viz dále), na jehož přípravu muzeum vynaložilo nemalé
finanční prostředky, budou tyto alespoň částečně na přelomu
roku 2011–2012 sanovány. K tomu však v důsledku změn
ve vedení ministerstva nedošlo. Třetí faktor spočívá ve vlastních
úsporných opatřeních státu. Úsporná opatření pro rok 2011
ve výši cca 5 mil. Kč bylo možné z hlediska rozpočtu TMB
(tj. po zajištění nezbytných výdajů – mzdové prostředky,
energie, nájmy, ostraha, úklid, telefony a poštovné, cestovné,
havarijní opravy a údržba, ostatní služby atd.) promítnout
prakticky pouze do těchto činností, kde představují
asi 40 % doposud vynakládaných a plánovaných nákladů.
I tak bylo nutné – pro poskytování standardizovaných služeb
(zákon č. 483 Sb. ze dne 29. 7. 2004) a sbírkotvorné činnosti
jako základu existence muzea – přistoupit z důvodu jejich
zabezpečení k převodu části finančních prostředků
prostřednictvím odvodu z odpisů. Tím došlo k výraznému
snížení finančních prostředků ve fondu reprodukce, určených
pro generální opravu topení a vzduchotechniky v depozitáři
včetně konzervátorsko-restaurátorského pracoviště
na Rokycanově ulici v Židenicích. Kritického stav tohoto
zařízení není jediným problémem souvisejícím s neustálým
odsouváním projektu MCK a centrálního depozitáře
v Řečkovicích, kam se měly v roce 2014 tyto provozy
přestěhovat. Dalším je např. výstavba restaurace v prvním
podzemním podlaží hlavní budovy na Purkyňově ulici
(kumulace finančních prostředků za roky 2011 a 2012
v celkovém objemu do 15 mil. Kč.). Neexistence restauračního zařízení je v rámci celkového hodnocení naší organizace

návštěvníky vnímána značně negativně, protože pro muzeum
naší velikosti a vzhledem k umístění muzea se jedná o jednu
ze základních služeb poskytovaných návštěvníkům.
Koncem roku 2011 se začaly výrazně projevovat poruchy
na stropu depozitáře na Rokycanově ulici. Strop byl již jednou
opravován, počátkem roku 1983. Oprava byla provedena
z lešenářských trubek formou výztuže krovu a zavěšení
stropu v podobě příhradové konstrukce. Tímto způsobem
se podařilo strop zafixovat bez větších nároků na vystěhování
depozitáře. Stav stropu je průběžně monitorován statikem
a počátkem roku 2012 bude vypracován posudek. Podle
prozatím získaných informací jde v každém případě o havarijní
stav, což do budoucna značně ovlivní další vývoj v ukládání
sbírek, který už i tak je v současném stavu alarmující.
Jako červená niť se vine posledním desetiletím činnosti muzea
již zmíněný projekt Metodického centra konzervace a centrální
depozitáře (MCK), jehož realizací byla naše organizace
pověřena na základě usnesení vlády č. 87 a 216/2003.
Již několikrát byly pro projekt vyčleněny finanční prostředky,
ale bohužel nikdy nedošlo k jeho realizaci. Od projektu
se velmi významně odvíjí další činnost muzea, jak je uvedeno
v materiálu Koncepce TMB 2007–2013, zejména pak uložení
sbírek a prostorové vyřešení pracovišť MCK. Zrušením
tohoto projektu (reg..číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06345 ze dne
19. 5. 2010) se musela výrazně změnit zmíněná Koncepce.
V průběhu roku byly získávány nové informace, které však
spolu s výrazným krácením rozpočtu a změnou ministra
kultury a dalších úředníků nevedly ke kýženým odpovědím
na naše otázky. Je proto nanejvýš obtížné získat pevný
bod, od kterého se může odvíjet naše další rozhodování.
Z tohoto důvodu je i nadále Koncepce otevřeným interním
dokumentem. Nejen, že projekt MCK byl zrušen, ale nedošlo
ani k vyčlenění finančních prostředků ze strany zřizovatele
pro zabezpečení jeho běžného provozu. Příspěvek z fondu
Kulturní aktivity kryje pouze některé z nákladů a převážná
část ve výši více než 1 mil. Kč provozních prostředků a mezd
dalších tří přepočtených pracovníků je hrazena z běžného
rozpočtu muzea. Navíc s tím, jak se krátí rozpočty, narůstá
ve smyslu § 9 a 10 zákona č. 122/2000 Sb. o bezplatném
poskytování metodické pomoci vlastníkům sbírek zapsaných
v CES rok od roku počet jejich žádostí. Rostou také požadavky
jednotlivých památkových ústavů o provedení poradenské

a metodické činnosti včetně konkrétních aktivních konzervátorsko-restaurátorských zásahů. S tím souvisí i fakt,
současných prostorových limitů stávajícího MCK. Závěrem
je třeba znovu upozornit, že TMB v důsledku neustálého,
téměř desetiletého, odsouvání výstavby MCK a centrálního
depozitáře a zejména pak z důvodu zrušení již schváleného
projektu z Evropských fondů - Integrovaný operační program,
je v rámci MK ČR (zřejmě spolu s Romským muzeem) snad
jedinou institucí bez vlastního depozitáře v pravém slova
smyslu – pomineme-li nevyhovující prostory kasáren
v Řečkovicích, Židenicích s propadajícím se stropem a pronájmu
prostor v Litenčicích od Muzea Kroměřížska. Z tohoto důvodu
muzeum podá v průběhu prvního pololetí 2012 investiční záměr
jednak na MCK, jednak na výstavbu nového depozitáře.

Hlavní budova TMB
Z důvodu havárie bylo nutné vyměnit motor u nákladního
výtahu, provádějící firmou byla Konekta výtahy a.s., náklady
na opravu činily 54 tis. Kč. Pro výraznější upoutání veřejnosti,
byl instalován světelný nápis „Technické muzeum v Brně“
firmou Attract s.r.o. v ceně 80 tis. Kč. Na objektu byla prováděna
pravidelná údržba včetně revizí stanovených zákonem.
Dílny a depozitář v Židenicích
Z důvodu zatékaní dešťové vody byla provedena oprava
ploché střechy a podezdívek světlíků nad dílnami.
Dodavatelem byla firma Voneš – kompletní stavební práce,
náklady na opravu byly 129 tis. Kč.
Areál „Kasárna na letišti“ Slatina
V areálu je prováděna minimální nutná údržba venkovních
prostor. Areál je dosud ve výpůjčce od Armády ČR. V závěru
roku 2011 oznámil Magistrát města Brna, že ruší svoji
vodovodní přípojku, která je (stejně jako kanalizační)
v havarijním stavu. Na tuto přípojku je napojen Areál letiště.
Tím je vyvolána potřeba řešit vodu a kanalizaci novým
způsobem na náklady TMB, neboť po jednáních a právních
konzultacích má MMB na tento postup právo.

Vodní mlýn ve Slupi

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

V roce 2011 byla dokončena stavba „Hospodářský dvůr
s pecemi ve Slupi“ v místech původního stavení
(stodoly patřící k národní kulturní památce Vodní mlýn).
Novostavba hospodářského dvora je situována jako
samostatně stojící objekt po levé straně vodního mlýna.
Objekt má dvě nadzemní podlaží, v nichž se nachází ústřední
prostor (do budoucna s funkční pecí) kuchyně, sociální
zařízení, depozitář. Vnitřní dvůr je uzavřený a je po obvodě
lemován přístřešky. Generálním dodavatelem stavby byla
firma Mustela spol.s.r.o. Na předmětnou akci byly přiděleny
finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 5 mil.
Kč (v roce 2011 4,3 mil. Kč). Celkové náklady na stavbu činily
7 mil. 714 tis. Kč. Celá stavební akce byla zakončena vydáním
kolaudačního souhlasu č.j. STÚ-301/2011-KP ze dne 22. 12. 2011.
Pro stavbu byl předem smluvně vyjednán souhlas vlastníků
pozemků, kterých se stavba týká, tj. obec Slup a Povodí
Moravy s.p. (část pozemku vodního náhonu). V průběhu roku
pak pokračovala jednání o následném odkupu oddělených
částí původních parcel. Zaměření skutečného stavu
stavby provedla geodetická firma Geodézie Podyjí s.r.o.
Výsledkem je skutečnost, že stavba je umístěna nově na
dvou parcelách v majetku obce Slup (kú. Slup 32/13, 32/14)
a na dvou parcelách ve správě Povodí Moravy s.p. (č.p.
543/7, 543/8). Pozemky byly úředně oceněny Znaleckými
posudky. Zastupitelstvo obce Slup kladně projednalo návrh
Smlouvy o odprodeji příslušných pozemků TMB, smlouva byla
podepsána a předána nadřízenému orgánu – Ministerstvu
kultury ke schválení v souladu s pravidly o získání
nemovitého majetku. Stejným postupem bylo vedeno jednání
s Povodím Moravy s.p., co se týká rovněž dvou oddělených
parcel pod touto stavbou. Od Povodí Moravy s.p. ještě navíc
TMB požaduje část pozemku (p.č. 543/6) v blízkosti mlýna,
po pravém břehu náhonu – k vytvoření určité zóny k lepší
ochraně a péči o památku. Smlouva s Povodím Moravy s.p.
je připravována v úrovni odborných a právních útvarů.

V roce 2011 byla do objektu instalována elektrická
zabezpečovací signalizace. Generálním dodavatelem byla
firma Lenia Brno spol.s.r.o. a celkové náklady na instalaci
EZS činily 239 tis. Kč (ve stejné výši byla poskytnuta
dotace Ministerstva kultury v rámci programu integrovaného
systému ochrany movitého kulturního dědictví).
V objektu mlýnice v místnosti expozice byl postaven funkční
dobový omítaný sporák dle návrhu ing.arch. Richarda Mátla,
realizaci provedla firma AB Kamna Krby s.r.o., náklady na
stavbu činily 140 tis. Kč. V červnu byla kulturní památka
zpřístupněna veřejnosti.

Funkční dobový omítaný sporák

Hospodářský dvůr s pecemi ve Slupi
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V / MUZEJNÍ ČINNOST
Rok 2011 se nesl v duchu oslav a připomínek padesátého
výročí vzniku samostatného Technického muzea v Brně.
Pro širokou laickou i odbornou veřejnost byla v průběhu
celého roku připravena řada kulturních akcí a příležitostí,
jež se vymykaly odborné činnosti podle programového
schématu v běžných – nevyýročních – letech. Lze jmenovat
zpřístupnění nové technické kulturní památky ve správě
muzea Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou, cyklus výstav
a prezentací 50 : 50, nejvýznamnější výstavy Orbis Pictus...Play
a Labyrint poznání či mezinárodní konferenci Komise pro
muzea a sbírky vědy a techniky ICOM – CIMUSET a zasedání
Unie středoevropských technických muzeí. Jedné z nejvýznamnějších akcí roku – otevření památky Šlakhamr veřejnosti
– se věnujeme na následující straně. V dalších kapitolách
jsou popsány jenotlivé odborné muzejní činnosti dle pokynů
zřizovatele pro zpracování výročních zpráv. Zevrubné výčty
a přehledy jsou pak uvedeny v příloze této Výroční zprávy.

Muzeum spotřebičů

Labyrint poznání

Předávání pilotních odznaků

CESA

výroční zpráva 2011

Slavnostní zpřístupnění rekonstruované památky
Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou veřejnosti
TMB v rámci oslav padesátého výročí svého založení dne
6. 6. 2011 slavnostně otevřelo a veřejnosti zpřístupnilo
objekt, který od původních majitelů zakoupilo již v roce 1976.
Jedná se o bývalý mlýn, zvaný Brdíčkův podle posledních
majitelů, v malebném údolí říčky Sázavy, čtyři kilometry
západně od Žďáru. Na udržovací a rekonstrukční práce, které
sporadicky probíhaly více než dvě desetiletí, bylo navázáno
v roce 1999, kdy bylo provedeno v rámci Programu záchrany
architektonického dědictví chemické ošetření krovů a statické
zajištění objektu a zahájena stavba technologických zařízení
hamru. Stavbu dvojice vodních kol a zařízení tzv. chvostového
hamru, včetně dalších nezbytných úprav provedl sekerník
Josef Kudrna z Dolního Radíkova. Za poslední tři roky před
otevřením prošla památka rozsáhlou rekonstrukcí. Vzhledem
k železářské tradici na Žďársku a s ohledem na výsledky
archivních a archeologických výzkumů, které doložily existenci
hamru ve Šlakhamru v období 14.–17. století, nebylo přistoupeno
k rekonstrukci objektu jako mlýna, ale byla rekonstruována
a nově vystavena hamerská technologie a expozice přibližující
železářskou výrobu a související řemesla, především milířování.
Expozice v hamerně ukazuje práci v tomto železářském
výrobním zařízení typickém pro Žďársko v období vrcholného
středověku. V hamerně je instalován chvostový hamr poháněný
vodním kolem na horní dopad a nově vystavěná výheň
s přívodem vzduchu prostřednictvím měchu umístěného
na původní mlýnské hranici. Měch je pomocí převodů poháněn
spolu s kotoučovým brusem dalším vodním kolem na horní
dopad umístěným při západní stěně objektu. Voda na dvojici
vodních kol je přiváděna z náhonu vantroky. Náhon byl obnoven
v celé původní délce od jezu pod Rozštípenou skálou (chráněný
přírodní útvar). Hamerské zařízení je v předem stanoveném
programu předváděno návštěvníkům v provozu. Slavnostní
otevření proběhlo za přítomnosti zástupců kraje Vysočina,
okresu Žďár nad Sázavou, obce Hamry, účastníků setkání
odborníků z technických muzeí a science center z celého
světa (CIMUSET) a široké odborné i laické veřejnosti. Součástí
kulturního programu bylo vystoupení skupiny historické hudby,
prezentace zrestaurované lokomobily, ukázky kování
a občerstvení.
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V.1 / SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Mezi hlavní činnosti TMB patří tvorba a správa muzejní
sbírky. Základním koncepčním dokumentem pro tuto
oblast, kterým se řídí především nabývání nových akvizic
fondu, je Sbírkotovroný plán TMB. V roce 2011 byla sbírka
rozšířena o řadu jedinečných předmětů a souborů předmětů,
a pokračovalo systematické doplňování sbírek především
o exponáty využItelné pro nové či inovované expozice na
technických památkách. Podrobný přehled akvizic a rozpis
sbírkotvorné činnosti je uveden v příloze Výroční zprávy.
Významným omezením pro sbírkotvornou činnost a
efektivní správu sbírky TMB zůstává, stejně jako v minulých
letech, nedostatek nových a neutěšený stav stávajících
depozitárních prostor a nedosatečné personální kapacity
nutné pro zajištění digitalizace fondu.

Evidence sbírek

Dokumentace SBÍREK

Sbírka TMB je v Centrální evidenci sbírek Ministerstva
kultury ČR zapsána pod evidenčním číslem TMB/002-0506/131002. Celkem k 31. 12. 2011 sbírkový fond muzea
obsahoval 51 958 inventárních čísel (31 713 přírůstkových
čísel rozepsaných na 51 958 inventárních čísel).
Tato čísla jsou bez odepsaných vyřazených předmětů,
kterých je celkem 5 351 př.čísel a 6 175 inv.čísel.

Vyfotografováno bylo 1045 sbírkových předmětů, fotografie
jsou doplňovány o základní metadata. Fotografka muzea
zajišťuje také úpravu fotografií sbírek pořízených odbornými
pracovníky do elektronické evidence v programu Demus.
Pracovice oddělení správy sbírek a informací provádí zpracování
a doplnění údajů do inventárních karet sbírkových předmětů,
celkem bylo doplněno a zkontrolováno 2 237 karet.

Akvizice
V roce 2011 muzeum zapsalo 335 nových přírůstkových
čísel. V měsíci květnu a listopadu se uskutečnilo jednání
poradního sboru pro sbírkotvornou činnost.
Byl odsouhlasen nákup 36 sbírkových předmětů. Ředitelem
muzea byl schválen nákup 17 předmětů per rollam. Zbývající
počet nových přírůstků byly dary (133 ks), bezplatné převody
(37 ks), nález (71), výzkum (1 ks), výroba (40 ks).
V roce 2011 byl vyřazen ze sbírky TMB a z CES MK jeden
sbírkový předmět. Poradním sborem bylo v roce 2011
odsouhlaseno po dokončení inventur vyřazení 165 sbírkových
předmětů. Tyto byly zaslány do CES MK a dosud nevráceno
vyjádření. Budou ze sbírky odepsány v roce 2012.
Výpůjčky
Na základě Smlouvy o výpůjčce (celkem uzavřeno 21)
muzeum zapůjčilo bezplatně 271 sbírkových předmětů
(266 sbírkových předmětů za účelem výstavním, 3 předměty
zapůjčeny k prezentaci; 2 ke studijním účelům). Nájemní
smlouvou (celkem 9) bylo pronajato celkem 37 sbírkových
předmětů (propagace 12 předmětů, předváděcí jízda 25
sbírkových předmětů). Celkový počet evidenčních čísel
sbírkových předmětů zapůjčených jinému zařízení je tedy 308.
Z výše uvedeného získalo TMB příjem 87.000,- Kč. Jedna
smlouva byla hrazena vzájemným zápočtem celkem v ceně
50.000,- Kč. Výpůjční smlouvou (celkem uzavřeno 19) bylo
vypůjčeno bezplatně 246 předmětů. Muzea zapůjčila
30 předmětů, 216 předmětů bylo zapůjčeno jinými subjekty.
Z toho 2 předměty pro zhotovení replik, 244 předmětů
pro účel výstavní. Celkový počet evidenčních čísel sbírkových
předmětů vypůjčených od jiného zařízení je 246.

Depozitář Rokycanova

Inventarizace a digitalizace SBÍREK
Počet inventovaných předmětů 5 659 tvoří 10,89 % z celkového
počtu evidenčních čísel. Všechny předměty patřily do jediné
podsbírky, která tvoří celou sbírku zapsanou v CES.
8 287 sbírkových předmětů je digitalizováno. Jedná se o základní
stupeň digitalizace – digitální fotografie pro identifikaci
a základní prezentaci sbírkových předmětů. Digitalizace
2D předmětů (mapy, plány, plakáty, fotografie a negativy)
nebyla prováděna, protože muzeum nemá potřebné vybavení
ani pracovníky, kteří by tuto činnost zabezpečili. Nicméně
vidíme nutnost tuto oblast do budoucna zabezpečit vlastními
silami, abychom zpřístupnili tyto fondy veřejnosti. Formou
elektronického katalogu na webových stránkách muzea
je prezentována sbírka digitalizovaných stereodiapozitivů.

Uložení sbírek
Uložení sbírek se v roce 2011 nezlepšilo. Nebyl vybudován
ani upraven žádný depozitář. V hlavním prostoru „depozitáře“
v Židenicích nadále nebylo vybudováno temperování –
důvodem je snižování rozpočtu zřizovatelem.
Uložení největších předmětů ze sbírky se již druhým rokem
daří řešit díky bezúplatné výpůjčce bývalých vojenských
leteckých kasáren Brno-Slatina na základě smlouvy
s Ministerstvem obrany ČR Smlouva ev. č. MO: 0611/0304/1910(0), č.j. TMB 2404/2009, č. smlouvy 38/2009.
Během roku pokračovalo vyřizování všech potřebných
administrativních náležitostí s převodem do našeho majetku.
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V.2 / ZE ZAJÍMAVÝCH AKVIZIC
Od Dopravního podniku Karlovy Vary byl zakoupen autobus
Ikarus 412k, do Brna byl převezen 1. 10. 2011.

Mezi nejzajímavější přírůstky obohacující fond zfravotnické
techniky lze zařadit respirační zařízení MARK 8 firmy BIRD
Corporation (USA) ze sedmdesátých až osmdesátých let
20. století Respirátor Mark 7A v sobě spojuje spolehlivost
a jednoduchost modelu Mark 7 s jedinečnou pneumatickou
technologií navrženou tak, aby zlepšila efektivitu terapie
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terapie. Jsou využívány k poskytování krátkodobé či občasné
mechanické ventilaci za účelem zvýšení plicní expanze,
aplikace aerosolových léků a pomocné ventilace.
Tatra T 813 TP je speciální těžký terénní nákladní automobil
(6 x 6 tahač přívěsů), vyráběný v letech 1967 až 1982.
Základním představitelem této typové řady byla především
vojenská verze 8 x 8 KOLOS, která byla schopná tahat přívěsy
až do celkové hmotnosti 100 tun. Vyráběla se však i civilní
verze 6 x 6, která byla získána do sbírek oboru militaria.
Československé silniční tahače přívěsů T byly využívány pro
tahání podvalníků a přepravu různých stavebních strojů
i velkých strojních celků takřka výlučně v civilní oblasti,
zatímco v armádě se používaly spíše varianty 8 x 8.
Byly používány též na letištích pro posun s letouny.
Od soukromého sběratele byl získán automobil GAZ–M1
Byl vyroben v roce 1944 ve verzi sedan s benzínovým
motorem sytému SV o objemu 2,2 l s mechanickými
bubnovými brzdami (výrobní číslo rámu: 392). Automobil
vyrobil Gorkovskij avtomobilnyj závod a to na základě snah
o výrobu vlastní automobilu v SSSR (přesto byl základem
automobilu licenční Ford V8-40). Konstrukční úpravy se týkaly
motoru a podvozku především s ohledem na stav sovětských
silnic. Automobil vhodně doplní systematicky budovanou
kolekci produkce automobilového průmyslu zemí bývalé
RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci).

Ikarus 412k
Do sbírky letectví byl směnou za letoun Mig-21 byl získán
letoun L-200 Morava čs. výroby, zemědělský letoun Z-37
Čmelák a kompasy z letounů Supermarine Sptefire
a Wellington, na kterých létali naši piloti za 2. světové války.
Diagnostický elektronový mikroskop vyvinutý Ústavem
přístrojové techniky AV ČR v Brně pro bezkontaktní testování
integrovaných obvodů elektronovým svazkem významně
obohatí expozici mikroskopie. Přístroj, který je ojedinělý
v ČR, je založen na principu rastrovacího elektronového
mikroskopu.

IPPB (= řízené umělé plicní ventilace). Model Mark 7A
je vybaven systémem Apneustic Flowtime = mechanický
prostředek simulující dynamické (periodické) zadržení
vdechu umožňující větší distribuci a retenci vdechovaných
aerosolů. V průběhu fáze cyklického zadržení dechu, kdy malý
průtok plynu prochází mlhovým rozprašovačem, je vytvářen
velmi hustý aerosol, který je distribuován do vzdušných cest.
Respirátory série značky Bird Mark 7 jsou pneumaticky
poháněné, tlakově cyklické přístroje s nastavitelným
průtokem upotřebitelné pro poskytování rutinní IPPB
Automobil GAZ–M1
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Obor militaria byl obohacen o vybavení bývalého krytu
Civilní ochrany, který byl umístěn v zodolněné místnosti
domu v Cihlářské ulici v Brně. Kryt byl vybudován v padesátých letech a měl sloužit jako úkryt pro obyvatele
domů v okolí. Vybavení krytu se skládalo z flitroventilace
a rozvodů, protitlakových pancéřových dveří. Z vybavení
krytu bylo darem získáno filtroventilační vybavení
(rozvody, elektromotor a filtry a další vybavení),
které je stejného provedení jako filtroventilace instalovaná
v pěchotním srubu MJ–S 3 Zahrada v Šatově. I z toho
důvodu bylo vybavení získáno do sbírek, dokumentuje
takto období tzv. studené války, podobně jako je záměrem
i v případě šatovské památky.

TMB má svoji yellow submarine – žlutou miniponorku
s typovým označením E2. Jednomístná a nejmenší hloubková
miniponorka na světě je dílem českých konstruktérů,
Ing. Pavla Grosse a Jaroslava Kohouta. Postavena byla
v letech 1975-1978 pro podvodní vědecký výzkum ve Švýcarsku.
Získána do sbírek byla také díky aktivitám Společnosti
pro historii potápění ČR. Ponorka se vyznačovala malou
hmotností, výbornou pohyblivostí a snadným transportem
z místa na místo, byla využívána jak ve sladkých vodách,
tak v moři. Tlakové těleso ponorky ve tvaru rotačního
elipsoidu s kopulí nahoře a spodním sférickým oknem
je zhotoveno z oceli a hlavními materiály použitými

Kuriózním exponátem, který obohatil prodejní sortiment
Koloniálu v expozici Ulička řemesel, jsou dvě původní balení
kostkového cukru, každá o hmotnosti 5 kilogramů.
První krabice pochází z Rolnického akciového cukrovaru
v Brodku, druhá z cukrovaru ve Slavkově. Krabice byly
objeveny dárcem při vyklízení půdních prostor.
Nález originální balení potravin není vůbec běžnou
událostí, cukr tentokrát zůstal zapomenut osmdesát let,
a nás a vaříme, že i návštěvníky muzea, tento sladký
přírůstek velmi potěšil.

Původní balení kostkového cukru

Jednomístná ponorka E2

při konstrukci výstroje a příslušenství ponorky jsou akryl,
hliník a nerezavějící ocel. Mezi další konstrukční prvky
plavidla patří akumulátory, které byly ponořeny přímo
ve vodě dále balastní systém, regulace atmosférického
tlaku v kabině, systém nouzového vynoření, záchranná bóje,
kolem osy otočné a manuálně ovládané motory a kopule
sférické okno, které byly z bezpečnostních důvodů navrženy
na tlak 100 barů, což odpovídá hloubce 1000 metrů. „E2“
byla součástí řady podmořských člunů, které vyvinula
švýcarská firma Underwater Systems UWS, a do které patří
i slavná ponorka „E 3 GEO“, díky které byla u Komorských
ostrovů objevena prehistorická ryba latimérie.
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V.3 / věda a výzkum
V návaznosti na zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění
zákona č. 110/2009 Sb., a v souladu s předpisy Evropských
společenství a Zřizovací listinou TMB organizace provádí
základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální
vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování
nebo převodu technologií. Plněním úkolů vědy, vývoje
a inovací bylo pověřeno Oddělení dokumentace vědy
a techniky a Metodické centrum konzervace. Zásadním
momentem pro TMB bylo, že dne 30. 9. 2011 na 267.
zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace bylo přijato mezi
výzkumné organizace – příjemce účelové podpory výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Výsledky výzkumu
jednotlivých pracovníků jsou dle postupu stanoveného
Vnitřní směrnicí č. 9/2011 Vlastnictví majetku a práv
k výsledkům výzkumu a vývoje zveřejňovány standardní
prezentací formou výstav a expozic, publikační činností
v tiskovinách vydávaných TMB i jinými institucemi, výukou,
příspěvky na konferencích a workshopech. Základním
pramenem a zdrojem výzkumu v TMB je sbírkový fond.
Mezi prioritní cíle výzkumu MCK patří zvýšení efektivity
ochrany movitého kulturního dědictví ČR, které by měla
napomoci zejména tvorba a distribuce metodik dobré správy
kulturního dědictví, jež jsou de facto aplikací výsledků
základního výzkumu MCK a jež výrazně zkvalitňují péči
o sbírkové fondy na všech úrovních.
V přiloženém přehledu přinášíme soupis řešených
výzkumných úkolů a projektů, včetně spolupráce
na projektech jiných institucí, interních výzkumných
projektů a přípravy projektů do grantových programů
a veřejných soutěží ve výzkumu.
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Plazmochemické procesy a technologie
pro konzervaci kovových archeologických předmětů

Korozní produkty kovů v archeologii:
komplexní přístup

Identifikační číslo: DF11P01OVV004
Program Aplikovaného výzkumu NAKI MK ČR
Řešitel za TMB: Ing. Hana Grossmannová, Ph. D.
V rámci realizace projektu byly definovány jednotlivé
etapy plnění úkolů a vyřešeny administrativní podklady
pro spolupráci Fakulty chemické Vysokého učení
technického Brno a TMB. Byly zahájeny jednotlivé práce
na experimentální aparatuře tj. úpravy aparatury s cílem
dosáhnout stejného technicko-provozního stavu aparatur
v TMB a FCH VUT. Zásadním úkolem bylo testování plně
automatického provozu plazmochemické aparatury.
Proběhla kontrola funkčnosti řízení plynů, kontrola
vakuometrů a dalších prvků. Dále bylo realizováno několik
provozních zkoušek. Řada experimentálních cyklů proběhla
s cílem najít efektivní způsob měření teplot vzorků v plazmatu
– stanovení parametrů RF filtru a jeho výroba. Během roku
byly také rozpracovány nákresy a projektová dokumentace
k jednotlivým součástem aparatury.

Identifikační číslo GA404/09/1825
Poskytovatel Grantová agentura ČR.
Ve třetím roce řešení projektu byly výsledky projektu
představeny na mezinárodní konferenci Industrial
Radiation and Radioosotope Measurement Applications
IRRMA 8 v Kansas City (USA) ve dnech 21. 6. – 3. 7. 2011.
Na konferenci byl představen příspěvek prezentující výstupy
aplikace analytických metod při analýzách zkorodovaných
povrchů mosazných artefaktů z časového období od doby
římské po vrcholný středověk: “X-ray fluorescence analysis
of ancient and medieval brass artifacts from south Moravia”.
Druhý příspěvek “X-ray Fluorescence Analyses of Gilded
Archeological Finds and Art Objects” prezentoval vlastnosti
pozlacených kovových artefaktů, vyhledávání pozlacení
překrytých korozními produkty méně ušlechtilých kovů.
Projekt přispěl k tomu, že se v muzeích a archeologických
institucí daří zabránit dřívějším trendům úplného odstranění
korozních produktů z povrchu kovových artefaktů
a mineralizovaných organických materiálů. Zároveň se podařilo
v odborných kruzích vyvolat zájem o tento druh nálezů.
Formou prezentací na odborných setkáních jsme archeology
a konzervátory seznámili se samotným fenoménem
organických látek v korozních produktech, metodami jejich
výzkumu, dokumentace, možnostmi konzervace, uložení
a případné prezentace. Získané poznatky se nám podařilo
aplikovat i v rámci terénních archeologických prací.
Rovněž v oblasti aplikace analytických metod jsme dospěli
k jednomu zcela unikátnímu zjištění. Pomocí rentgen-difrakční
analýzy (XRD) lze u zcela zkorodovaných bronzových
nálezů identifikovat, zda v době před jejich uložením prošly
sekundárním žárem (kremace, požár obydlí apod.).
Tento zcela nový poznatek může v budoucnu ovlivnit
interpretaci řady artefaktů zhotovených z barevných kovů.
Projekt byl ukončen v závěru roku 2011 a oponent jej
vyhodnotil jako splněný.

metodika preventivní konzervace
v oblasti monitoringu a vyhodnocování škodlivých
polutantů vyskytujících se v muzejním prostředí
Řešitel za TMB: Ing. Hana Grossmannová, Ph. D.
Interní výzkumný úkol TMB
V roce 2011 jsme navázali na výsledky experimentů, které
proběhly v roce předešlém. Ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR jsme v objektu hlavní budovy
provedli měření a hodnocení zatížení prostředí aerosolovými
částicemi, měřena byla celková koncentrace aerosolových
částic ve velikostním rozmezí 20 nm – 1 μm. Byly definovány
hlavní zdroje znečištění prostředí a zhodnocen jejich vliv.
Podklady získané uvedenými experimenty, spolu s výsledky
z předchozích měření jsou cenným podkladem pro inovaci
kurzů Preventivní konzervace pořádané v TMB, dále pro
vypracování opatření vedoucích k odstranění některých rizik
v souvislosti s vnitřním znečištěním a jeho vlivem na stavy
sbírkových předmětů a také pro tvorbu metodických listů.
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Industriální architektura, průmyslové dědictví
Rosicko–oslavanského kamenouhelného revíru
Řešitel za TMB: PhDr. Jiří Merta
Projekt Národního památkového ústavu – pracoviště Ostrava
V rámci projektu pokračovalo zpracování dokumentace
k formám a pozůstatkům dělnické bydlení v oblasti
a zpracování podkladů k činnosti železářská huti v Zastávce
u Brna, byly zpracovány dílčí příspěvky pro tisk závěrečné
tematické publikace.

Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace,
analýza, konzervace a trvale udržitelný stav
sbírkového materiálu z let 1850–1950
Identifikační číslo projektu DF11P01OVV017
Program Aplikovaného výzkumu NAKI MK ČR
Spolupráce za TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D
Projekt z programu aplikovaného výzkumu Národní
a kulturní identity vyhlašovaného Ministerstvem kultury ČR,
jehož příjemci jsou Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.
TMB vstoupilo do projektu jako dodavatel jedinečných
služeb – projekt využívá informace o textilních vzornících
z fondu TMB jako srovnávacího materiálu. Díky této
spolupráci se podařilo ve druhém pololetí roku zpracovat
padesát kusů vzorníků z bývalých textilních firem v Brně
a okolí, které jsou zařazeny buď v pomocné evidenci TMB,
nebo ve sbírkové evidenci TMB.

Konzervace moderních hliníkových slitin
Řešitel za TMB: Mgr. Michal Mazík
V rámci plánovaného ošetření proudových letadel, které
jsou ve vlastnictví TMB, se uskutečnil průzkum možností
čištění povrchu hliníkových slitin. Kritéria výběru vhodného
prostředku byla malá finanční a ekologická zátěž s ohledem
na co nejmenší destruktivitu hliníkové slitiny. Zkoumána
byla také metodika aplikace a kompatibilita s dalšími
povrchovými úpravami. Zejména aplikace siloxanových
antikorozních povlaků a polyuretanových nátěrů.

Tavicí zařízení k výrobě speciálních odlitků
z barevných a drahých kovů pro muzejní účely
Řešitel za TMB: Ing. Hana Grossmannová, Ph. D.,
Ing. Martin Mrázek Ph.D.
Finanční mechanismus EHP a Norska 2009 – 2014
Cílem tohoto projektu je vývoj a výroba prototypového
univerzálního tavícího agregátu s řízenou pecní atmosférou
a odstředivkou pro keramické formy metodou „investment
casting“ pro účely výroby nejnáročnějších odlitků a kopií
předmětů kulturního dědictví. Výroba tohoto inovačního
prototypu představuje komplexní řešení speciální technologie
odlévání lehkých slitin a drahých kovů do keramických forem
za rotace při kombinaci tří technologií v rámci jednoho
technologického postupu. Projekt byl v roce 2011 průběžně
připravován, realizován byl workshop na půdě Technického
muzea v Brně za účasti norských partnerů. Výzva v rámci
dotačního programu však v tomto roce otevřena nebyla.

Spolupráce při přípravě projektu mezi TMB a SINTEF
(Stiftelsen for industriell og teknisk forskning)
Řešitel za TMB: Ing. Hana Grossmannová, Ph. D.
Finanční mehcanismus EHP A NORSKA 2009–2014
B/CZ0046/4/0023
V rámci přípravy projektu Tavící zařízení k výrobě speciálních
odlitků z barevných a drahých kovů pro muzejní účely byla
podána žádost na financování přípravného workshopu
na půdě norského partnera. Subprojekt nebyl přidělen.

Vzdělávání v památkové péči - Příprava praktických
vzdělávacích modulů: Jednoduché analytické
metody v konzervátorsko-restaurátorské praxi
a Monitoring, vyhodnocování a eliminace
škodlivých polutantů v muzejním prostředí
Řešitel za TMB: Ing. Hana Grossmannová, Ph. D.
Komplexní zpracování projektové dokumentace a vypracování
žádosti včetně ekonomických studií v rámci Strukturálních
fondů OP, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7.3 Další
vzdělávání, 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Projekt nebyl schválen poskytovatelem.

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Řešitel za TMB: Ing. Alena Selucká,
Ing. Hana Grossmannová, Ph. D.
Zpracování přihlášky projektu z Programu aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2012)
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Brno.
Projekt nebyl schválen poskytovatelem.

výroční zpráva 2011

stabilizace rzi prostředky na bázi taninů
Řešitel za TMB: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík.
Interní výzkumný úkol TMB
Ověření účinku různých roztoků galotaninů (složení,
koncentrace, komerční produkty) a technologie jejich
aplikace pro ošetření zkorodovaných železných předmětů.

Aplikace siřičitanové metody desalinace železných
archeologických nálezů
Řešitel za TMB: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
Interní výzkumný úkol TMB
Porovnání metody desalinace s klasickými postupy, modifikace
metody, ověření možnosti měření chloridů kolorimetricky,
hodnocení metod z hlediska nebezpečí druhotné koroze
během desalinace měřením obsahu železa v desalinačním
roztoku.

Moderní materiály – plasty
Řešitel za TMB: Ing. Hana Grossmannová Ph.D.,
Mgr. Michal Mazík.
Interní výzkumný úkol TMB
Z hlediska rozšíření moderních materiálů v depozitech
muzeí, zejména plastů se Metodické centrum konzervace
začalo zabývat problematikou s konzervací a uložením
těchto materiálů. Za rok 2011 byla vytvořena rešerše
a byly zkoumány možnosti průzkumu předmětů tvořených
moderními materiály. Průzkum byl zaměřen na pryž a plasty
vyráběné do druhé světové války. Jako prostředky průzkumu
byly využity skenovací elektronová mikroskopie a infračervená spektroskopie, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.
Konzervace těchto materiálů je značně problematická,
proto je výzkum zaměřen na preventivní konzervaci
a možnosti jednoduchého čištění.

Metodická podpora – zpřístupnění jednotlivých
testů a postupů pro identifikaci historických
materiálů
Řešitel za TMB: Mgr. Michal Mazík,
Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.
Interní grantový úkol TMB – řešen s podporou účelových
prostředků MKČR.
Zpracování podkladů s využitím materiálů z publikace
„Material Characteriation Tests for Objects of Art and Archaelogy“.

Měření chemického složení kovových archeologických nálezů ručním XRF spektrometrem
Řešitel za TMB: Mgr. Martin Hložek
Zapůjčeným ručním XFR spektrometrem NITON XL3t
980 GOLDD+ bylo v laboratořích MCK měřeno chemické
složení archeologických artefaktů a historických předmětů.
Naměřená data byla porovnávána s výsledky získanými
pomocí měření SEM-EDX. V souvislosti s těmito aktivitami
byla podána žádost do programu ISO na r. 2012 na nákup
ručního XFR spektrometru. Daný přístroj bude součástí
sofistikovaného vybavení technologické laboratoře MCK
a umožní tak výrazně zlepšit metody identifikace
zkoumaných artefaktů. Přístroj bude využíván při
laboratorních měřeních i v terénu.

Testování elektrolytických metod pro čištění a
stabilizaci sbírkových předmětů
Řešitel za TMB: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
Interní výzkumný úkol TMB
Ověření metody čištění stříbrných předmětů pomocí
elektrolytické redukce plošným způsobem (ponorem v elektrolytu) nebo lokálně (tzv. elektrolytickou tužkou). Aplikace
této metody pro stabilizacibronzových nálezů napadených
tzv. nemoci bronzů. Vyhodnocení výsledků a návrh na úpravu
aparatury a pracovní ch podmínek.
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vzájemná výměna zkkušeností a Transfer knowhow v oblasti vysoušení historických materiálů
Řešitel za TMB: Ing. Alena Selucká
Příprava žádosti k projektu z Fondu partnerství Programu
švýcarsko-české ve spoluprácise švýcarskou organizací DEZA.
Projekt byl pozastaven.

Potenciál brněnského průmyslového dědictví
pro rozvoj vzdělanostní společnosti a podporu
národní a regionální identity
Řešitel za TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Mgr. Pavla
Stöhrová, Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Radek Slabotínský,
doc. PhDr. František Čapka, Csc., PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.,
PhDr. Naděžda Urbánková, Mgr. Sylvie Zouharová Dyková,
Mgr. Hana Bartošová.
Zpracování přihlášky projektu v rámci Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI 2012) ve spolupráci s Filozofickou fakultou
a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
Projekt nebyl schválen poskytovatelem.

Industriální dědictví Moravy a Slezska
Řešitel za TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D., PhDr. Jiří Merta,
Mgr. Ondřej Merta
Zpracování přihlášky projektu v rámci Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI 2012) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
ú. o. p. Ostrava. Projekt byl schválen poskytovatelem.

Morava v letech 1945–1989
Řešitel za TMB: Mgr. Radek Slabotínský, PhD.
Zpracování přihlášky projektu v rámci GA ČR ve spolupráci
s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Projekt nebyl
schválen poskytovatelem.
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V.4 / Péče o sbírky
V roce 2011 bylo ošetřeno celkem 434 sbírkových předmětů
muzea. Tento počet zahrnoval 120 kusů stereodiapozitivů
k historické stereovizi – panoramě, 313 kusů sbírkových
předmětů z nejrůznějších oborů vědy a techniky,
které byly kompletně konzervovány-restaurovány
a jeden sbírkový předmět – autobus MHD byl ošetřen
externě na zakázku v rámci programu ISO MK ČR
(podrobný přehled ošetřených sbírkových předmětů
je uveden v příloze Výroční zprávy).
Mezi rozsáhlejší zásahy se řadí konzervátorskorestaurátorské práce na stabilním jednoválcovém motoru
Lorenc, elektronovém mikroskopu B 242 nebo souboru
historických zbraní z 2. světové války umístěných v expozici
na technické památce v Šatově. V rámci sezónní přípravy
dalších technických památek spravovaných muzeem byla
například kompletně rekonzervována většina sbírkových
předmětů prezentovaných na větrném mlýně v Kuželově.
Ve spolupráci s Ústavem lidové kultury ve Strážnici
a Přírodovědeckou fakultou MU na jejich grantovém projektu
NAKI 2012–2016, byly ošetřeny vybrané soubory textilních
vzorníků z období 1850–1950. Tyto vzorníky, které jsou
dokladem rozmanité textilní výroby brněnských podniků,
bylo nutné vyčistit, sanovat proti biologickým škůdcům,
případně i zpevnit knižní blok či fixovat uvolněné vzorky
látek. Předmětem výzkumu odborných pracovníků PřF MU
bude potom navržení vhodného postupu jejich odkyselení,
použití šetrných a účinných lepidel či biocidních prostředků.
V rámci poskytování externích služeb bylo ošetřeno 555 kusů
nejrůznějších předmětů.

Konzervování-restaurování stabilního motoru
zn. LorenZ
KonzervovaL-restauroval: Ing. Petr Vaníček + kolektiv
konzervátorských dílen
Odborná spolupráce: Former. s. r. o. - Restaurátorská dílna
starých strojů
Stabilní jednoválcový motor značky Lorenz pochází
z 30. let 20. století, kdy byly tyto typy zařízení používány
pro pohon různých stojících (stabilních) zařízení
např. zemědělských strojů. Jedním z nejznámějších výrobců
v tehdejší ČSR byl Lorenc Kroměříž. V konzervátorských
dílnách byl motor kompletně demontován na jednotlivé
části včetně setrvačníku, zajišťujícího jeho pravidelný chod.
Prasklý blok motoru musel být opětovně spojen svařováním.
Po kompletaci dílů a seřízení rozvodů byl povrch kovových
částí konzervován ochranným konzervačním prostředkem tak,
aby nedošlo k poškození původního nátěrového systému.
Motor, lidově označovaný jako stabilák, je opět plně funkční
a bude sloužit i v rámci demonstračních ukázek různých
prezentačních akcí muzea.

Konzervování dřevěného vědra z expozice v Kuželově

Stabilní válcový motor Lorenz – stav před
konzervátorským zásahem

Textilní vzorník po očištění
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Ověření metody tanátování pro muzejní praxi

Patinování kovů

Tanátování patří mezi známou a velice rozšířenou metodu
stabilizace korozních vrstev předmětů ze železa a jejich
slitin. Využívá se schopnosti taninů přeměňovat rez
na stabilní produkty - tanáty železa, které mají inhibiční
a hydrofobní vlastnosti. Vzniklá vrstva má charakteristickou
hnědo-černou barvu a zvyšuje ochranu proti korozi.
Touto metodou jsou ošetřovány předměty se silnější
korozní vrstvou jako jsou archeologické nálezy nebo lehce
zkorodované povrchy např. zemědělské a kovářské náčiní.
V rámci interních výzkumných úkolů byla v technologické
laboratoři MCK zahájena rozsáhlejší studie ověření
používaných receptur tanátování. Hodnoceno bylo různé
složení a koncentrace roztoků taninů včetně postupů jejich
aplikace. Na základě urychlené korozní zkoušky
v klimatizační komoře i průzkumu korozních vrstev pomocí
infračervené spektroskopie pozitivní výsledky vykázaly
roztoky taninů s přídavkem kyseliny fosforečné.
Jako důležitý aspekt správného postupu aplikace
se ukázala potřeba kontroly a regulace pH zvolených roztoků
v požadovaném rozmezí 2–2,4. Potvrzena byla též nutnost
přístupu kyslíku pro průběh chelatačních reakcí iontů železa
s taniny. Navazující oblast výzkumu bude směřovat
k testování vlivu okolních atmosférických podmínek
na proces vyzrávání tanátových vrstev, stejně tak možnosti
úpravy jejich roztoků přidáním dalších složek. Závěry
první části studie byly publikovány ve Fóru pro konzervátoryrestaurátory, 2011 a prezentovány na Konferenci
konzervátorů-restaurátorů v Opavě, 2011.

Součástí struktury MCK je i experimentální kovolitecká
dílna, která patří mezi ojedinělé muzejní pracoviště, jehož
technické i personální zázemí umožňuje zhotovovat kusové
i malosériové odlitky z nejrůznějších slitin kovů. Toho je
využíváno při výrobě kopií sbírkových předmětů pro expoziční
a výukové účely nebo zhotovení chybějících či poškozených
dílů v rámci konzervátorsko-restaurátorských zásahů. Snaha
přiblížit se původnímu či žádanému, historií pozměněnému
vzhledu ošetřovaných předmětů je spojena i se schopností
patinování nebo barvení kovových povrchů. V konzervátorské
laboratoři byly ověřeny vybrané receptury patinovacích
roztoků pro slitiny mědi a železa včetně postupu přípravy
povrchu odlitků před patinováním.

Patinovaný odlitek kopie bronzového býčka
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Korozní zkouška kvality tanátových roztoků
na zkušebních železných vzorcích
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Jak správně ukládat a vystavovat sbírkové předměty?
Zajištění odpovídající čistoty prostředí, klimatických
a světelných podmínek v depozitářích a expozicích včetně
opatření pro správnou manipulaci a zacházení se sbírkovými předměty patří k zásadám preventivní péče.
Pracovníci MCK se dlouhodobě věnují této oblasti zvané
preventivní konzervace a reagují na aktuální stav předmětů
i dlouhodobé trendy chování jednotlivých materiálů systémem
nápravných opatření. Teplota (T) a relativní vlhkost (RV)
je v hlavní budově muzea monitorována radiotelemetrickým
systémem Hanwell, který byl nově upgradován na verzi
Radiolog 8, umožňující širší nabídku vyhodnocování
naměřených dat a poskytující uživatelsky příznivější
prostředí. V souvislosti s přehodnocováním doporučených
hodnot RV a T byly zpracovány metodické návody pro limity
klimatických a světelných parametrů, které jsou prezentovány na metodickém portálu MCK. Obdobně byl připraven
i přehled materiálů vhodných pro využití v muzejní praxi,
který navazuje na samostatný interní výzkumný úkol
vyhodnocování škodlivých polutantů. Zkvalitňovány jsou
též způsoby balení předmětů využitím různých moderních
materiálů jako jsou fólie s malou propustností vzduchu,
různé adsorbenty nebo inertní atmosféry.

Konzervování-restaurování předmětů externě,
na zakázku
Stěhování Třebechovického Proboštova betlému
Konzervátoři-restaurátoři MCK se podíleli stěhování
unikátního mechanického Třebechovického Proboštova
betlému, který je národní kulturní památkou. Z důvodů
rekonstrukce budovy Třebechovického muzea betlémů bylo
nutno jej přestěhovat do náhradních prostor, vzdálených
cca 800 m od muzea. Tento, více jak sto let starý řezbářský
a technický unikát má délku 7 metrů, hloubku základny
1,9 metru, výšku od kovového rámu po horní vyřezávanou
ozdobu 2,35 metru a váhu přibližně 2 tuny. Jakákoliv
manipulace s ním vzhledem k jeho stáří a nevyčíslitelné
hodnotě vyžaduje maximální opatrnost, pečlivou přípravu
a odborný dohled.

Průzkum a mechanické zajištění Třebechoviského betléma

Příprava na stěhování Třebechovického Proboštova betléma
započala v květnu 2011 a byla realizována ve spolupráci
Třebechovického muzea betlému s Technickým muzeem
v Brně, ČVUT Praha a při odborném dozoru pracovníků
Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště
Praha a Odboru památkové péče Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Vlastní transport betlému
do náhradních prostor proběhl v pondělí 26. 9. 2011.
Technické muzeum v Brně realizovalo naložení betlému
(betlém byl spuštěn na manipulační vozíky, postaven
na kola, přesunut ze vrat budovy na přilehlou komunikaci,
naložen na podvalník a převezen firmou JEREX a.s.).
Pracovníci MCK pak zajistili vyložení betlému a jeho umístění
v náhradních prostorách včetně doporučení podmínek
pro jeho dlouhodobé uložení.
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Konzervování-restaurování nálezů ze záchranného
archeologického výzkumu v Praze 6 - Bubenči
Objednatel: Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci
památek (ZIP), o. p. s.
Konzervovali-restaurovali: Renata Pelíšková, Michal Mazík
Odborná spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Martin Hložek
Soubor archeologických nálezů z kostrového pohřebiště,
datovaného do laténského období, (z lokality Praha 6
- Bubeneč) obsahoval nejrůznější železné a bronzové
předměty: meč, spony, štítovou puklici, zbytky dřeva
z kopí, řetěz a řetízky, nánožník, náramky, nákrčník
a skleněný korálek. Artefakty byly dodány do konzervátorské
laboratoře v nálezovém stavu, jejich povrch byl pokryt
vrstvou zeminy a korozními produkty. Všechny předměty
byly podrobeny důkladnému materiálovému průzkumu
- od rentgenologického zhodnocení až po analytické metody

Detail povrchu železného keltského meče

jako mikrosonda ve spojení s elektronovým skenovacím
mikroskopem (SEM-EDS) nebo infračervená spektroskopie.
Díky instrumentálním metodám se podařilo identifikovat
jednotlivé materiály použité pro zhotovení daných předmětů.
Zajímavé výsledky chemického složení se objevily např.
u bronzových nánožníků, které obsahovaly poměrně vysoký
obsah olova (okolo 10 %), což vede k jejich přesnějšímu
materiálovému určení označovanému jako olověný bronz.
Na některých předmětech byly též dochované fragmenty
organických látek. Příkladem jsou zbytky dřevěné rukojetě
na ošetřovaném železném laténském meči nebo stopy
mineralizovaných živočišných vláken na nánožníku.
U meče se identifikovaly také stopy použitého zdobení
plátkovým zlatem, odkrytého během postupného čištění
předmětu. V tomto případě se jednalo o velmi náročný
a zdlouhavý proces odkrývání povrchu artefaktu od vnější
krusty, korozních produktů, ale i nežádoucích materiálů.

Povrchová úprava bronzového nánožníku
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Situaci totiž komplikovalo to, že montážní polyuretanová
pěna použitá pro vyzvednutí nálezu z půdy, pronikla
k povrchu předmětu a svojí expanzí jej roztrhala. Jednotlivé
kusy meče a jeho pochvy musely být průběžně lepeny a celý
tvar (včetně závěsného řetězu) postupně rekonstruován.
U bronzových nálezů, které byly poškozeny korozí (tzv. nemocí
bronzů) důsledkem větší kontaminace chloridovými solemi,
byla aplikována elektrolytická redukce jejich korozních
vrstev za účelem zlepšení stabilizace daných předmětů.
Průběh konzervátorsko-restaurátorských zásahů je pečlivě
dokumentován v dílčích zprávách a částečně byly i uvedené
výsledky prezentovány na konferenci Muzea, památky
a konzervace, v Brně 2011.

Mikrosnímek fragmentu živočišného vlákna
dochovaného na archeologickém artefaktu
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V.5 / knihovna
Knihovna TNB je knihovnou prezenční (fond knihovny
je přístupný pouze čtenářům ve studovně). Publikace,
které nemáme v knihovně TMB, jsou pro pracovníky muzea
půjčovány z jiných brněnských i mimobrněnských knihoven
formou meziknihovní výpůjční služby nebo ze zahraničí
formou mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Knihovna
TMB je zapsána v evidenci knihoven MInisterstva kultury ČR
podle zákona č. 257/2001. Provoz knihovny TMB zabezpečují
dvě pracovníce. Jedna má na starosti výpůjční službu,
provoz dvou kopírovacích strojů, laminování, termovazbu
a obsluhu strojů pro vazbu publikací vydaných TMB
v nákladu do 100 kusů. Náplní práce druhého pracovnice
je akvizice, katalogizace a digitalizace knihovního fondu,
dále meziknihovní výpůjční služba, provoz edičního skladu
a prodejního skladu publikací a potřebná agenda a inventury
obou skladů a knihovny.
Za rok 2011 bylo nově zapřírůstkováno 458 knih, 49 map,
47 CD–DVD nosičů. Zároveň probíhá retrokatalogizace
knihovního fondu v knihovním systému Clavius – k 31. 12. 2011
je zapsáno 3 313 knih, 1 187 kompletů časopisů a 95 map.

V roce 2011 se vydalo za předplatné odborných časopisů
47 276,-Kč, za předplatné novin 9 858,-Kč, za nákup knih
35 033.73,- Kč, za nákup CD a DVD 690,-Kč a za nákup map
796,- Kč. Za nákup knih a časopisů, které slouží k dočasné
potřebě pracovníků muzea a ztrácí po určité době svou
platnost (jedná se o ekonomické, požární, právní, mzdové
a personální záležitosti), a které se nezapisují do přírůstkového seznamu knihovny a vedou se v evidenci publikací
dočasné potřeby, se vydalo 20 378,- Kč. Jelikož při zúčtování
jednotlivého roku dochází k překrývání zálohových faktur,
není v konečné finanční částce zohledněno 27 808,- Kč,
které byly zaplaceny fyzicky v roce 2008-2010, jako zálohy
předplatného a zúčtovány v roce 2011, kdy byly zaúčtovány
daňové doklady. Ze stejného důvodu je zde zohledněno
22 388,- Kč za předplatné časopisů, které bylo fyzicky
zaplaceno v roce 2011, ale nebylo zúčtováno, protože v roce
2011 nedošly daňové doklady. V částce jsou dále zohledněny
náklady na vazbu 78 ročníků časopisů a Sbírky zákonů 2010
ve výši 19 850,- Kč. Celkem 156 269.73,- Kč.
Knihovna TMB odebírala v roce 2011 83 titulů časopisů
(z toho 52 českých placených, 3 zahraniční placené,
16 českých zdarma, 4 české výměnou a 8 ekonomických
časopisů placených) a 2 tituly novin.
Čtenáři studovny znamenají počet čtenářů, kteří využili
služby studovny (jedná se o čtenáře z řad veřejnosti
i 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.
Prezenční výpůjčky znamenají, že tyto knihy a časopisy
jsou čtenářům předkládány pouze v prostorách studovny
knihovny TMB (jedná se o čtenáře z řad veřejnosti
i muzejní pracovníky). Absenční výpůjčky jsou výpůjčky
mimo knihovnu (pouze pracovníkům muzea). Zvláštní druhy
jsou ostatní knihovní fondy mimo knih, novin a časopisů
(např. rukopisy – nepublikované dokumenty, negativy,
pozitivy, videokazety apod.). Konzultace a upomínky
se do statistiky výpůjček nepočítají.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011

Statistika čtenářů v roce 2011: celkem 693

Statistika výpůjček za rok 2011
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V.6 / publikační činnost
V TMB jsou vydávány příležitostné tiskoviny a periodické
a neperiodické publikace pro laickou i odbornou veřejnost.
K těm nejvýznamnějším v roce 2011 patřila obsáhlá kniha
Konzervování a restaurování kovů (s přílohovým CD),
jež je výsledkem několikaletého úsilí kolektivu autorů
při Pracovní skupině Kovy Komise konzervátorůrestaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR (AMG byla také
spoluvydavatelem publikace). Kapitoly v první části knihy
popisující principy a zásady konzervování a restaurování
kovových předmětů obecně a přinášejí souhrn teoretických
poznatků z oblasti přírodních i humanitních věd. Drhá část
je věnována jednotlivým druhům kovů a jejich slitin.
Po prodlevě několika desetiletí se tak odborníkům dostává
do rukou potřebné obsáhlé kompendium. Se statusem TMB
jako výzkumné organizace souvisí snaha vydávat periodika
vyhovující kritériím pro odborné recenzované neimpaktované
časopisy. TMB podle pravidel pro tyto časopisy vydává
periodika Fórum pro konzervátory-restaurátory, Textil
v muzeu, Archeologia technica a Historická fotografie.
Příprava těchto periodik je samozřejmě náročnější,
zejména kvůli nárokům na související agendu a činnost
redakčních rad jednotlivých titulů. Z dalších významných
titulů roku 2011 je třeba připomenout publikace z ediční
řady Studie z dějiny techniky a průmyslu Větrné mlýnky
s turbínou a Tajemství dávného železa II. Mimo edice byly
připraveny publikace Základní muzeologické pojmy
(překlad titulu vydaného Mezinárodním výborem pro
muzeologii ICOM) a kompilace celoživotní odborné
a popularizační praxe zakladatele Slepeckého muzea v Brně
(dnes Oddělení dokumentace tyflopedických informací TMB)
PhDr. Josefa Smýkala Studie a statě.
Seznam vydaných titulů je uveden na konci této kapitoly
a soupis publikační činnosti jednotlivých pracovníků muzea
je v příloze Výroční zprávy.

Ed.: Havlínová, A. – Šilhová, A. – Selucká, A.:
Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů
kulturního dědictví z kovů a jejich slitin.
Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR. ISBN 978-8086413-70-9 (TMB). 648 s. 1000 ks.
(ve formě e-book v nákladu 100 ks) + 200 ks Přílohy na DVD

Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2011 ISSN
1805-0050, ISBN 978-80-86413-80-8. 130 s. 450 ks

Fórum pro konzervátory-restaurátory navazuje na tradici
Sborníků z Konferencí konzervátorů-restaurátorů, v roce
2011 došlo nejen ke změně jeho názvu a grafické úpravy, ale
i k inovaci a rozšíření obsahového zaměření, jež, jak věříme,
povede k výraznému kvalitativnímu posunu.
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Doubek, J. – Urbánek, R. – Mlýnek, K.: Větrné mlýnky
s turbínou. 5. svazek edice Studie z historie techniky
a průmyslu. ISBN 978-80-86413-85-3. 44 s. 380 ks

Ed. André Desvallées – Francois Mairesse:
Základní muzeologické pojmy. ISBN 978-80-86413-79-2.
300 ks (v tisku)
Souchopová, Věra – Stránský, Karel:
Tajemství dávného železa II. K počátkům přímé výroby
železa z rud. 4. svazek edice Studie z historie techniky
a průmyslu. ISBN 978-80-86413-83-9. 116 s. 200 ks
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Textil v muzeu. Sobor statí k problematice Uložení
a transport textilních sbírek
ISBN 978-80-86413-87-7. ISSN 1804-1752. v tisku. 250 ks
(Periodikum)
Archeologia technica 22. Zkoumání výrobních
objektů a technologií archeologickými metodami
ISBN 978-80-86413-78-5. 152 s. 100 ks (Periodikum)
Bylo tu není tu – plakáty na plotu. 50 let Technického
muzea v Brně 1961/2011. Katalog k výstavě. ISBN 978-8086413-76-1. 48 s. 300 ks
Na cestě k samostatnosti. 20 let organizace Tyfloservis.
Katalog k výstavě 21.3. – 31. 12. 2011. ISBN 978-80-86413-778. 16 s. 100 ks.
Požární a zabezpečovací monitorovací systémy
v muzeích a památkové péči. Sborník z diskuzního
semináře 13.–14. prosince 2011. ISBN 978-80-86413-86-0.
16. s. 50 ks Součástí sborníku je DVD příloha.
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. Historie a současnost.
20 s. 50 ks (interní tisk)
Výroční zpráva TMB za rok 2010
30 ks (interní tisk, periodikum)

Historická fotografie
Sborník pro prezentaci historické fotografie. 2011, r. 10.
Ve spolupráci s Národním archivem v Praze. ISSN 1213-399X,
ISBN 978-80-86413-81-5 (TMB). 97 s. 600 ks (Periodikum)
Muzejní zpravodaj vydaný k mezinárodnímu dni muzeí
2010. 96 s. 3000 ks (Periodikum)

Smýkal, J.: Studie a statě. Edice Knižnice oddělení
dokumentace tyflopedických informací. ISBN 978-80-8641382-2. 682 s. 100 ks

Sborník Historická fotografie je vydáván ve spolupráci
s Národním archivem, v roce 2011 se TMB poprvé podílelo na
jeho přípravě. Za desetiletí své existence se stal významným
zdrojem informací pro příslušné odborníky z paměťových
institucí (TMB převzalo spoluvydavatelství po odstoupivším
Muzeu východních Čech v Hradci Králové.)

Rozsáhlé kompendium shrnující tamaticky různorodé
příspěvky významného tyflopeda a zakladatele Slepeckého
muzea bylo vydáno s finančním přispěním Jihomoravského
kraje.
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V.7 / konference a semináře
K prezentaci výsledků odborné činnosti pracovníků
paměťových a vzdělávacích institucí jsou pořádány pracovní
setkání, konference, semináře, přednášky a workshopy.
Odborní pracovníci TMB se účastní na těchto typech akcí
pořádaných jinými organizacemi aktivně – s vlastním
příspěvkem, i pasivně – jako posluchači. Mnohé konference
a semináře TMB také organizuje buď samostatně,
nebo ve spolupráci, nejčastěji s odbornými komisemi
při Asociaci muzeí a galerií ČR. Své renomé, tradici a hojnou
návštěvnost již mají každoroční Konference konzervátorůrestaurátorů (v roce 2011 ve spolupráci s hostitelským Slezským
zemským muzeem v Opavě), Archeologia technica či Textil
v muzeu. Nově byly uspořádány například konference Ochrana
hranic nebo Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat.
Podrobný soupis konferencí a seminářů včetně přednáškové
činnosti jednotlivých pracovníků je uveden v příloze Výroční
zprávy. Na tomto místě přinášíme výběr z akcí, které patřily
v jubilejním roce TMB k nejvýznamnějším.

Účastníci 39. konference CIMUSET

Mezinárodní konference CIMUSET (6.-10. 6. 2011)
Tématem 39. mezinárodní konference komise CIMUSET
(Mezinárodní komise pro muzea a sbírky vědy a techniky
Mezinárodní rady muzeí – ICOM) konané na půdě TMB
a pod jeho organizačním vedením tentokrát byla „technická
muzea jako strážci a edukátoři“. Cílem konference
bylo zaměřit se například na problematiku role sbírek
a samostatných objektů technických muzeí v měnícím
se sociálním prostředí, na muzea a jejich návštěvníky
a na mezinárodní spolupráci, přispívající k porozumění
a zlepšení obrazu vědy a techniky ve společnosti. Záštitu
konferencí CIMUSET převzali ministr kultury ČR,
hejtman Jihomoravského kraje, primátor města Brna
a místostarosta Žďáru nad Sázavou. Oficiálním partnerem
se stal Český výbor ICOM.
První den konference započal zasedáním boardu
(výboru) komise, následovalo oficiální zahájení konference
za účasti politické reprezentace Jihomoravského kraje

a města Brna, představitelů TMB a Dr. Jytte Thorndahl
z Dánska, prezidentky komise CIMUSET. První zahajovací
teoretickou přednáškou byl příspěvek PhDr. Jana Doláka
(Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví)
na téma „Technická muzeologie na počátku 3. tisíciletí“.
Následovala prohlídka Metodického centra konzervace
a expozic TMB s komentovanou prohlídkou výstavy „PLAY“.
Další dny se nesly v duchu pracovních setkání i podnětných
přednáškových bloků účastníků z různých koutů světa,
jež byly doplněny bohatým programem, seznamujícím
s technickým a kulturním dědictvím ve správě naší
instituce i v celé ČR, jež vyvrcholily účastí na slavnostním
zpřístupnění nově zrekonstruované externí památky
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. 39. Mezinárodní
konference oborové komise CIMUSET byla příjemným
a přínosným setkáním zástupců technických muzeí
z celého světa. Nelze však nezmínit, že pro organizátory
bylo jistým zklamáním to, že o účast na konferenci
byl poměrně malý zájem mezi českými muzejníky.
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Zasedání Unie středoevropských technických
muzeí – MUT
Ve dnech 24.–27. října 2011 se v pražském Národním
technickém muzeu za prganizačního vedení TMB konalo
zasedání organizace MUT – Middle European Union
of Technical Museums (v současné době je jejím prezidentem
Inf. Vlastimil Vykydal, ředitel TMB). Na zasedání byly
diskutovány především aktivity technických muzeí zaměřené
na studenty a děti. Téma vzdělávání
dětí a mládeže je v muzejní sféře stále aktuální a v oblasti
vědy a techniky není zpracováváno do takové míry jako
jinde. Oficiálními hosty byli rektor Českého vysokého učení
technického prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., generální
ředitel Národního technického muzea Bc. Karel Ksandr
a ředitel Technického muzea v Brně Ing. Vlastimil Vykydal,
účastníky zástupci technických muzeí středoevropského
prostoru. Kromě přednášek byly podnětné také exkurze
do Vojenského technického muzea v Lešanech, Hornického
muzea v Příbrami a do Leteckého muzea v Praze-Kbelích.
Na zasedání byla projednávána také budoucnost komise
a mnohé praktické otázky, například možnosti výměny výstav,
spolupráce na výzkumných projektech, stáže pracovníků
v muzeích a podobně.
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Workshop Elektrochemické metody v konzervaci
kovových artefaktů – principy a aplikace
Ve dnech 12.–14. 9. 2011 proběhl workshop Elektrochemické
metody v konzervaci kovových artefaktů – principy
a aplikace, který pořádalo Metodické centrum konzervace
společně s Archeologickým ústavem AV ČR,
jeho konzervátorskou laboratoří, Přírodovědeckou
fakultou Masarykovy univerzity, Ústavem chemie a Komisí
konzervátorů-restaurátorů AMG. Workshop byl zaměřen
na objasnění vybraných principů z elektorochemie a jejich
aplikace při čištění, stabilizaci a identifikaci kovových
předmětů. Program zahrnoval teoretickou výuku i praktická
cvičení v laboratořích Ústavu chemie PřF MU, v Univerzitním
Kampusu Brno-Bohunice. Byl určen pro konzervátoryrestaurátory, zejména muzeí, ale i výzkumné pracovníky
a studenty zabývající se ochranou předmětů kulturní
hodnoty. Počet účastníků byl limitován na patnáct osob.
Workshop garantovala hlavní lektorka Virginia Costa,
která v současné době vyučuje elektrochemii a metalurgii
na národním institutu kulturního dědictví „Institute National
du Patrimoine“ v Paříži. Je autorkou řady odborných
publikací a lektorkou v oblasti konzervace kovů.
Její asistentkou během workshopu byla Francoise Urban,
konzervátorka-restaurátorka působící na „Royal Institute
for Cultural Heritage“ v Bruselu. Během třídenního
setkání získali účastníci workshopu základní přehled
o způsobu nastavení vhodných podmínek pro průběh
elektrochemických dějů měřením a regulací elektrodového
potenciálu katody (předmětu), využití této metody např.
pro čištění stříbra od zčernalé vrstvy sulfidu stříbrného
nebo při identifikaci kovových prvků voltametrií mikročástic
za pomoci potenciostatu. Oblast elektrochemických
metod není v našich podmínkách příliš rozšířena mezi
konzervátory-restaurátory kovů, a proto jsou informace
získané během workshopu příležitostí pro jejich širší
využití a navázání mezinárodní spolupráce i výměny
výsledků konkrétních aplikací.

výroční zpráva 2011

V.8 / prezentační činnost
Expozice v hlavní budově
Otevřeno: úterý–neděle 9–17 hod.
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Program v expozici Historická stereovize
leden – Vídeň (ze starých snímků) / únor – Belgie, Nizozemsko a Lichtenštejnsko / březen – Venezuelské stolové hory (z nových
snímků) / duben – Evropské baroko (nový program ze starých snímků) / květen – Mimobrněnské expozice TMB (z nových snímků)
červen – Vietnam (staré snímky) / červenec – Německo (nové snímky) / srpen – Španělsko (staré snímky) / září – Indie (nové
snímky) / říjen – Itálie (staré snímky) / listopad – Horní a Dolní Rakousy (staré snímky) / prosinec – Vánoce (betlémy, nové snímky)

/ Čas nad námi a kolem nás
/ Historická stereovize
/ Historická vozidla
/ Letecká historie a plastikové modelářství
/ Kabinet elektronové mikroskopie
/ Kovolitectví
/ Kultura nevidomých
/ Nožířství
/ Od tamtamu k internetu
/ Parní motory
/ Salon mechanické hudby
/ Vodní motory a památník Viktora Kaplana
/ Technická herna
/ Ulička řemesel
/ Železářství

Celková návštěvnost muzea včetně památek: 80 696

Návštěvnost expozic v roce 2011: 71 013 osob

Muzejní noc
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EXTERNÍ TECHNICKÉ PAMÁTKY VE SPRÁVĚ TMB

kulturní památka Šlakhamr v Hamrech nad sázavou

TMB jako jedno z mála muzeí v ČR spravuje také
nemovité památky in situ – technické objekty, které mají
status kulturní nebo národní kultruní památky a jsou
zpřístupněné veřejnosti po dobu návštěvnické sezóny
nebo na objednávku. O památky pečují a jejich provoz
na místě zajišťují správci, odbornou garanci pak mají
pověření odborní pracovníci oddělení dokumentace vědy
a techniky. Na každé z památek probíhá v průběhu roku řada
prezentačních akcí a samozřejmě jejich udrožování
a obnova. V roce 2011 bylo zásadním počinem zpřístupnění
rekonstruované památky Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
a to včetně instalace technologického zařízení hamerny
a expozice hamernictví, milířování a modelů železářských
pecí a hamrů. Slavnostní otevření památky návštěvnické
veřejnosti proběhlo z účasti politické a kultruní reprezentace
a významných hostů konference CIMUSET v červnu.
Opomenuty by neměly zůstat ani další realizace na ostatních kulturních památkách, ať už se jedná o postupnou
instalaci venkovní expozice protitankovýcha protipěchotních
překážek v bezprostředním okolí pěchotního srubu
MJ–S 3 Zahrada (instalace repliky Rotního signálního
zařízení U–80 tzv. signální stěny a rozmístění železobetonových jehlanů o rozměrech hran 135 cm a výšce 100 cm
a váze 650 kg do tzv. schémat a shromaždiště), či novou
stálou expozici věnované výrobkům z damascenské oceli
získaným z každoročních workshopů „Damask“ konaných
na památce Kovárna v Těšanech. Na této památce proběhly
také další výstavy a akce (např. Romští kováři, Když zastaví
se čas Mertová, Ph.D., E. Dudková, správkyně památky).
V expozici Vodního mlýna ve Slupi byly doplněny prezentace
tzv. podvazovacích kleští – doplnění sestavy předmětů
sloužících k výměně mlýnského kamene bez pomoci
jeřábku v expozici. Prezentační akce na těchto i ostatních
památkách, které se konají již v tradičních termínech,
jsou uvedeny v soupisech na dalších straných Výroční
zprávy a v příloze).

Otevřeno: květen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.,
říjen: sobota, neděle a svátky–17 hod.
Poslední vstup v 16 hod., polední přestávka 12–13 hod.

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Pěchotní srub MJ S3 Zahrada v areálu Čs opevnění v Šatově
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kulturní památka Kovárna v Těšanech
Otevřeno: duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9–17 hod.,
jindy na objednávku (min. 10 osob),
červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.,
polední přestávka 12–13 hod.
Poslední vstup v 16.30, v úterý po státním svátku zavřeno.

Národní kulturní památka Vodní mlýn ve Slupi
Otevřeno: duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
Poslední vstup v 16 hod., polední přestávka 12–13 hod.

Areál československého opevnění Šatov
Otevřeno: duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9–17 hod.,
jindy na objednávku (min. 10 osob), červen–září: úterý–neděle,
svátky 9–17 hod. Prohlídky každou celou hodinu pro skupiny
maximálně 20 osob, poslední prohlídka v 16 hod.
Polední přestávka 12–13 hod., v úterý po státním svátku zavřeno.
Návštěvy mimo otevírací dobu pro skupiny nad 10 osob
lze objednat u správce.

Vodní mlýn ve Slupi

/ 33

34 / technické muzeum v brně

Národní Kulturní památka
Větrný mlýn v Kuželově
Otevřeno: duben, květen, říjen: sobota, neděle, svátky 9–17
hod. jindy na objednávku (min. 10 osob)
červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.,
polední přestávka 12–13 hod.
Poslední vstup v 16.30, v úterý po státním svátku zavřeno.

Kulturní památka umístěna v památkové rezervaci
Stará huť u Adamova
Otevřeno: duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.,
polední přestávka 12–13 hod.
Poslední vstup v 16.30, v úterý po státním svátku zavřeno.
Areál městské hromadné dopravy v Brně
Veřejně přístupný depozitář
Otevřeno: květen–červen a září–říjen,
pouze po telefonické domluvěna tel.: 541 421 480

Stará huť u Adamova

Kovárna v Těšanech
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NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK TMB

Návštěvnost památek TMB v roce 2012: 34407

Areál čs. opevnění Šatov: 5344

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou: 4247

Větrný mlýn v Kuželově: 6668

Kovárna v Těšanech: 3231

Vodní mlýn ve Slupi: 12527

Větrný mlýn v Kuželově

Stará huť u Adamova: 2390

Areál městské hromadné dopravy v Brně: 172
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Výstavy v TMB

Výstavy mimo TMB

⁄ Tajemství depozitářů – co jste ještě možná neviděli,
16. 5. 2009 – dosud
⁄ Masec aneb 80 let Masarykova okruhu v Brně,
5. 10. 2010–28. 2. 2011
⁄ 50. let veteránského hnutí v Brně
16. 11. 2010–27. 2. 2011
⁄ Výročí z archivu TMB – Ing. František Houšť,
23. 11. 2010–27. 1. 2011
⁄ Bylo tu není tu – plakáty na plotu
22. 3.–9. 10. 2011
⁄ Orbis Pictus...Play
19. 4. – 17. 7. 2011
⁄ Výročí z archivu TMB – architekt Jan Srb
28. 6.–25. 9. 2011
⁄ Labyrint poznání,
4. 10. 2011 – září 2012.
⁄ Muzeum spotřebičů a environmentální efekty
11. 10. 2011 – dosud

⁄ Muzeum spotřebičů, výstava ve spolupráci s firmou
ASEKOL s.r.o., Krajský úřad Vysočina Jihlava;
4. 1.–28. 2. 2011 (návštěvnost 40.000 osob)
⁄ Muzeum spotřebičů, výstava ve spolupráci s firmou
ASEKOL s.r.o., Techmania Plzeň;
1. 3.–25. 5. 2011 (návštěvnost 20.000 osob)
⁄ Muzeum spotřebičů, výstava ve spolupráci s firmou
ASEKOL s.r.o., Obchodní centrum Atrium Hradec Králové;
28. 6.–19. 8. 2011 (návštěvnost 150.000 osob)
⁄ Nanotechnologie / zapůjčení výstavy Ústavu fyzikálního
inženýrství FS VUT v Brně – Polytechnice v Jihlavě,
s umístěním v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
⁄ Brno v Praze, výstava TMB v Národním technickém muzeu
15. 2.–12. 9. 2011
Kompletní přehled prezentačních a doprovodných akcí
přinášíme v příloze výroční zprávy, na následujícch stranách
uvádíme výběr z těch nejvýznamnějších:

50 let VAMC
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Orbis pictus…PLAY
18. 4. – 17. 7. 2011
Technické muzeum v Brně je muzeum hravé. Právě proto jsme pro veřejnost u příležitosti celoročních oslav a připomenutí
50. výročí založení TMB připravili výstavu s výstižným názvem PLAY, koncipovanou Petrem Niklem s účastí mnoha domácích
i zahraničních umělců. Jedná se o součást projektu Orbis pictus aneb…autorů Jiřího a Radany Waldových, který se představil
v minulých letech již několikrát v různých podobách v České republice i v zahraničí. Poslední úspěch slavil projekt výstavou
PLAY v pražské Výstavní síni Mánes, kam si přišlo hrát více než sto tisíc návštěvníků a návštěvnost v TMB se v měsících
realizace této výstavy výrazně zvýšila. PLAY totiž stavělo imaginaci, fantazii a tvořivosti, kdy dotýkat se exponátů,
vstupovat do nich, dotvářet je a hrát si s nimi bylo nejen dovoleno, ale přímo vyžadováno. Součástí výstavy byla také hravá
Leporelohra a kreativní ateliér Sanquis. TMB spojilo s tímto projektem na padesát akcí v průběhu celého jeho trvání,
a to nejen v hlavní budově muzea v Brně-Králově Poli, ale i na několika externích památkách. Součástí doprovodného
programu, který jsme pracovně nazvali 50 : 50, bylo mimo jiné několik koncertů, velikonoční oslavy na kovárně v Těšanech,
slavnostní otevření nově zrekonstruovaného mlýna Šlakhamr u Žďáru nad Sázavou, přehlídky historických vozů ze sbírek
TMB, pravidelné komentované prohlídky stálých expozic vedené přímo samotnými kurátory, dílny pro malé i velké, mezinárodní
konference, křest nové publikace a samozřejmě i speciální program v rámci Brněnské muzejní noci. Výstavu a související
aktivity PLAY TMB uspořádalo za velmi výrazného přispění dalších partnerů a sponzorů, zejména firmy SNIPaCo.,
Dopravního podniku města Brna, rádia KISS Hády a Brněnského deníku.

Vynálezci a vynálezy
Výstava Národního muzea v Praze
ve spolupráci s TMB
Na této výstavě – představující významné a opomíjené
vynálezce a objevitele, jejichž společným jmenovatelem
je vazba na české země – TMB participovalo zápůjčkou
exponátů a zpracováním některých částí. Výstava získala
první cenu v kategorii expozice v soutěži nejúspěšnějších
popularizačních aktivit vědy, kterou pořádalo Středisko
společných činností Akademie věd ČR. Projekt nabídl
možnost seznámit se s pestrými osudy více než dvaceti
osobností, které po sobě zanechaly nesmazatelná díla
světového či evropského významu v mnoha oborech lidské
činnosti – např. v technice, lékařství, zemědělství, biologii,
chemii, ale i v humanitních vědách. Výstava je doplněna
řadou interaktivních modelů a her, opomenuty nezůstaly
ani kuriozní a absurdní výtvory.
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LABYRINT POZNÁNÍ
4. 10. 2011 – 30. 9. 2012
Vvýstava v TMB pod názvem Labyrint poznání nabídla zajímavý pohled na jednotlivé obory prezentujících se fakult
brněnských vysokých škol (Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita obrany Brno, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Janáčkova akademie múzických umění a Vysoké učení technické v Brně) a Brno
jako centrum vzdělání a výzkumné činnosti, z velké části realizované na půdě státních vysokých škol. Výstava nabídla
informace nejen prostřednictvím zajímavých exponátů, ale také řadou interaktivních programů. Aby návštěva výstavy
nebyla jen blouděním v labyrintu poznání, ale také rájem pro srdce hravého a zvídavého návštěvníka, byla expozice pojata
interaktivně s výlety do virtuálního světa, např. možnost stát se na chvíli archeologem, objevit svůj převratný nález
a pomocí moderních metod jej určit, proniknout do tajemství složení léků a světa bakterií, nebo se pokusit v laboratoři dělit
křemíkové wafery. V průběhu konání expozice probíhaly doprovodné programy jednotlivých univerzit,
jako např. „Armádní den v Technickém muzeu“ s akčními ukázkami boje zblízka MUSADO MCS (vojenské bojové umění)
a taktické skupiny COMMANDOS (např. osvobození rukojmích), dále s ukázkou ručních zbraní Armády ČR
a možností střelby na laserové pistolové střelnici, vše doplněno soutěžemi o ceny.
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CESA – Dobrodružství vědy

Muzeum spotřebičů a environmentální efekty

10. 2. – 13. 3. 2011

11. 10. 2011 – 2012

TMB se jako reprezentant českého technického
muzejnictví zapojilo do projektu Dobrodružství vědy
(Central Europian Science Adventure) – CESA, který byl pojat
jako specifická hra zahrnující učení, zábavu, on-line slovník,
přednášky, workshopy apod. Vznikl na základě spolupráce
šesti muzeí v Rakousku, Maďarsku, České republice,
Polsku a Slovensku pod vedením Slovinského technického
muzea. Záměrem bylo rozšířit povědomí o znalostech,
nápadech a tvořivosti vědců a vynálezců ze střední Evropy
a představit technické a kulturní dědictví interaktivní hrou,
jež od podzimu roku 2010 putovala do šesti evropských míst
a „žila“ i na vlastních webových stránkách.

V říjnu byla ve velkém výstavním prostoru ve třetím podlaží hlavní budovy TMB otevřena výstava, připravená firmou
ASEKOL ve spolupráci s naším muzeem, jejímž cílem je společnosti objektivně, transparentně a dostatečně jasně vysvětlit
dopady spojené se zpětným odběrem a zpracováním spotřebičů či jiných předmětů z domácností a institucí. Pojednává
o významu recyklace a vytěžování materiálů a energií z recyklovaných spotřebičů. Důraz je kladen na vysvětlení těchto pojmů
a zdůraznění důležitosti zpracování zpětně odebraných spotřebičů. V průběhu výstavy byly ze strany spolupořádajícího
EKO GYMNÁZIA Brno, Starý Lískovec uskutečňovány doprovodné programy, jako např. vánoční pásmo zaměřené na ekologii
a nakládání s odpady, nebo dílničky, kde si budou moci návštěvníci vyrobit dekorace a předměty s vánoční tematikou opět
s využitím odpadů. Domníváme se, že vzhledem ke stále více diskutovanému tématu environmentální výchovy je tato výstava
velkým přínosem k zamyšlením se nejširší veřejnosti nad otázkou ochrany životního prostředí ve svém nejbližším okolí.
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Výstava „Fenomén IGRÁČEK“ & IGRÁČEK dobývá Brno

Muzejní noc 2011

18. 12. 2011 – březen 2012

14. 5. 2011

Bohatá textová a fotografická dokumentace výstavy
v prostorách „Malé galerie“ TMB umožnila návštěvníkům
nahlédnout do historie, současnosti a budoucnosti
této legendární funkční figurky, jež vznikla v roce 1976
a na podzim roku 2010 ji znovu uvedla na český trh
společnost Efko, český výrobce her a hraček.

Do Festivalu Muzejních nocí, který organizuje Asociace
muzeí a galerií na území celé České republiky, se TMB
zapojuje už od jeho samotných počátků. O oblíbenosti
této akce svědčí stále narůstající ohlas veřejnosti, stejně
tak i počet institucí, které se jí účastní. Do muzea během
této akce zavítalo 6300 návštěvníků a z řad zaměstnanců,
účinkujících a organizátorů se na ní podílelo více než 200
osob. Naším cílem je v tuto noc přivítat v muzeu i ty,
kteří by sem za normálních okolností nezavítali,
a zároveň stálým návštěvníkům nabídnout jedinečnou
a neopakovatelnou atmosféru prostřednictvím doprovodného
kulturního programu, který je každoročně obměňován
v souvislosti s aktuálními výstavami a kulturními aktivitami
organizace. Hlavním tématem ročníku 2011 samozřejmě bylo
50. výročí založení Technického muzea v Brně.
Jeho historii připomněla výstava Bylo tu není tu – plakáty
na plotu, dostupné filmové materiály a fotografie zakomponované do celovečerního doprovodného programu. Jako je již
v TMB tradicí, proběhla divadelní představení a vystoupení
hudební skupiny. Atmosféru třicátých let 20. století
umocňovali herci a zaměstnanci převlečení do kostýmů,
čímž oživili expozice připomínající právě toto období.
Do programu se samozřejmě zapojilo všech čtrnáct
expozic, včetně oblíbené Technické herny. V Kovolitecké
experimentální dílně bylo prezentováno kovolitecké
řemeslo, s externími památkami ve správě TMB a vybranými
chystanými akcemi muzea se návštěvníci mohli seznámit
v průběhu celé noci prostřednictvím krátkých filmů
s využitím velkoplošné projekce, která byla využita i v hlavním
programu. Občerstvení (včetně odpovídajícího sociálního
zařízení) bylo pro návštěvníky zajištěno na nádvoří muzea,
kde také probíhal doprovodný program, aby byl zmírněn
návštěvnický nápor na hlavní budovu. Zájemci měli možnost
využít předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek
muzea. Projekt Muzejní noci 2011 byl financován jednak
z rozpočtu organizace, jednak z dotace Jihomoravského kraje.

Play
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Výtvarně technická dílna TMB
⁄ Nepálské dny ve Všenorech 26.03.-03.04.2011 (účast 94 osob)
⁄ Odlévání ze sádry a malování bůžka Ganéši-Dobřichovice
28.03.2011 (účast 19 osob)
⁄ Nepálská kuchyně 28.03.2011 (účast 19 osob)
⁄ Ruční papír 29.03.2011 (účast 17 osob)
⁄ Odlévání ze sádry a malování bůžka Ganéši 30.03.2011
(účast 16 osob)
⁄ Výroba jednoduchého hudebního nástroje 31.03.2011
(účast 23 osob)
⁄ Vosková batika s nepálskými motivy 01.04.2011
(účast 19 osob)
⁄ Odlévání ze sádry a malování bůžka Ganéši 02.04.2011
(účast 25 osob)
⁄ Odlévání ze sádry-domov důchodců Brno 02.02.2011
(účast 24 osob)
⁄ Nepálské dny v Brně-vosková batika 15.02.-27.02.2011
(účast 178 osob)
⁄ Tkaní na rámečku 08.03.-20.03.2011 (účast 77 osob)
⁄ Velikonoční dílna 05.04.-17.04.2011 (účast 124 osob)
⁄ Batikování trička 15.05.-29.05.2011 (účast 63 osob)
⁄ Korálkování pro dospělé 17.09.-18.09.2011 (účast 18 osob)
⁄ Tkaní na kolíkovém stavu 11.10.-23.10.2011 (účast 126 osob)
⁄ Hedvábné šátky-mačkaná technika 01.11.-13.11.2011
(účast 336 osob)
⁄ Vánoční tvorba 29.11.-11.12.2011 (účast 39 osob)
⁄ Patchwork pro začátečníky 10.-11.12.2011 (účast 4 osob)
Účast celkem: 1 221 osob
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Doprovodné prezentační akce
(ompletní soupis doprovodných akcí pořádaných muzeem
včetně soupisu výjezdů historických vozidel a předváděcích
jízd vozidel MHD je uveden v příloze Výroční zprávy)
⁄ Koncert žáků Základní umělecké školy Smetanova ulice 8,
Brno; TMB, Salon mechanické hudby 25. 3. 2011. Účast 30 osob.
⁄ Velikonoční pomlázka – velikonoční jarmark řemesel spojený
s hudebním a pěveckým vystoupením dětí ze Základní školy
v Těšanech. Představila se pojízdná kavárna Tungsram
ve svém historickém červeném Fordu Transit.
17. 4. 2011. Účast osob
⁄ Jak jde kroj, tak se stroj, vývoj krojů v Těšanech a okolí
ve 20. Století, Kovárna v Těšanech; 23.–25. 4. 2011.
Účast 60 osob
⁄ Den otevřených dveří v areálu v Řečkovicích,
Brno 30. 4.–1. 5. 2011
⁄ 3. workshop Staré železářství s mezinárodní účastí,
Stará huť u Adamova; 4. – 6. 5. 2011 ve spolupráci
s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze.
Účast 28 osob, mezinárodní účast
⁄ 11. setkání v Josefském údolí; 7. 5. 2011; ve spolupráci
s Archaiou Brno o.p.s. a dalšími spolupořadateli
(Správa CHKO Moravský kras, Mendelova univerzita,
Vyšší odborná restaurátorská škola Brno).
Účast více jak 1 000 návštěvníků.
⁄ Damask IX., Mezinárodní setkání kovářů damascenské oceli
– Výzkum starých kovářských technik;
Kovárna v Těšanech 17. – 18. 6. 2011.
⁄ ModellBrno 2011, BVV Brno 18. a 19. 6. 2011;
Účast cca 3 000 osob.
⁄ Oživená pevnost - Living history - Vojenské cvičení,
Areál čs. opevnění Šatov 2.–6. 7. 2011. Účast 600 osob.
⁄ Kovářské soboty v Těšanech, Kovárna v Těšanech 2.7.
a 6. 8. 2011; ukázky práce profesionálního kováře
Josefa Urbánka, slovenského romského kováře I. Šarköziho,

Milana a Zdeňka Michny z Brna. „Kovářské tovaryšské zkoušky“
určené dětem se zúčastnilo více než 50 dětí.
Účast (celkem) 200 osob.
⁄ Horňácké slavnosti 2010, Větrný mlýn v Kuželově
23.–25. 7. 2010 Program na mlýně byl věnovaný
devadesátinám pana řídícího Františka Okénky,
účastnili se poslanci parlamentu ČR, známí hudebníci
a osobnosti kulturního života . Účast 1200 osob.
⁄ Pekařovská pouť a II. Mezinárodní setkání flašinetářů;
Pekařov u Šumperka; o.s. 13.–14. 8. 2010. Účast 600 osob.
⁄ II. Mezinárodní setkání flašinetářů - veřejný koncert
flašinetářů; nádvoří Staré radnice v Brně 15.–17. 8. 201.
Návštěvnost 600 osob.
⁄ Mladý těšanský kovář, v rámci 13. Ročníku Národopisných
slavností a oslav 870 let od první zmínky o obci Těšany.
Kovárna v Těšanech 3. 9. 2011. Účast 1 000 osob.
⁄ Slavnosti chleba, Vodní mlýn ve Slupi 3. 9. 2011,
zajištění provozu pece vojenské pekárny (Bc. R. Řezníček),
účast viz odd. prezentační
⁄ Experimentální tavby v rekonstrukcích slovanských
kusových pecí, Stará huť u Adamova, 2 tavby, 16.–17. 9. 2011.
Účast 60 osob.
⁄ Experimentální tavba, Stará huť u Adamova
(ruda z archeologického výzkumu v Pasohlávkách),
4.–5. 11. 2011, společně s Ing. M. Barákem,
Bc. Vítem Beranem - Archeologický ústav ČAV
a Bc. Pavlem Nikolajevem - FFMU. Účast 42 osob.
⁄ Den otevřených dveří v Areálu TMB Brno-Řečkovice
30. 4.–1. 5. 2011. (výstava historických vozidel ze sbírek TMB
doplněná autobus Š706RTO z DP České Budějovice,
automobily T805 a T111 Tatra truck klubu v Kolíně;
dále vystaveno 15 vozidel a 7 motocyklů ze sbírky RVHP
a funkční stabilní motory Wikov a I. G. Lorenz, které byly
v pravidelných intervalech předváděny návštěvníkům
+ předváděcí jízdy hist. autobusů na trase Řečkovice
– TMB Purkyňova). Účast asi 4000 návštěvníků.
⁄ Muzejní noc v TMB / 14. 5. 2011

Šatov

Damask Těšany
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Výjezdy historických vozidel

Předváděcí jízdy historických vozidel MHD

⁄ Regiontour 2011, v rámci prezentace TMB na BVV byly
vystaveny ze sbírky 16.00 - spalovací motory nové přírůstky:
automobil LADA Cabrio Bohemia, Lada 2105 expediční
a závodní motorový člun Proprider.
⁄ Moravia Youngtimer club, 16. 4. 2011.
Tento klub byl založen pro majitele automobilů z let
1970–1990 a jejich fanoušky. Historicky první setkání
se konalo v Ochoze u Brna, od 15–17 h, pak mohli účastníky
srazu obdivovat i návštěvníci v areálu Technického muzea
v Brně. TMB se zúčastnilo s vozem VAZ 2102
(po paní Daně Zátopkové).
⁄ Jarní Motortechna, 30. 4. 2011 BVV. Vzhledem k tomu,
že se letos tato akce křížila se Dnem otevřených dveří,
byly na stáncích MotorJournalu a Classic car króžku Brno
(KPTMB) umístěny pouze letáky propagující akci TMB.
⁄ Veveří 2011, 1. 5. 2011, sraz historických vozidel.
Akci pořádal Veteran Praga Car Club, člen Kruhu přátel TMB.
⁄ Classic show, 3.–9. 6. 2011, druhý ročník prodejního veletrhu
historických automobilů, motocyklů, náhradních dílů
a renovačních dílen v České republice.
⁄ Vojenské ležení na Moravském náměstí 10. 6. 2011;
v rámci této akce byly vystaveny dva vozy ze sbírky TMB:
Z 9 a Moskvič 487.

⁄ 14. 5. 2011 Muzejní noc, jízdy autobusů Š706RO, Š706RTO,
Karosa ŠL11, Karosa ŠM11, Lego, Ik 280, Š21Ab na lince A
⁄ 7.–10. 6. 2011 jízdy historických autobusů Karosa ŠL11,
Karosa B732 a Škoda 21 Ab pro účastníky konference
CIMUSET (Šatov, Slup, Šlakhamr)
⁄ 11.–12. 6. 2011 jízdy pro veřejnost u příležitosti festivalu
BMUE na linkách k nádraží Brno–Královo Pole, k budově
TMB a do smyčky Královo Pole, Srbská. Historické tramvaje
č. 6 (koňka), Caroline + 25 + 1, 52 + 205. Trolejbusy 6Tr, 7Tr,
9Tr, T11. Autobusy Š706RO, Š706RTO, ŠM11, ŠL11, Ikarus 280
⁄ 13. 8. 2011 účast autobusů Praga RND a autobusu Š706RTO
na srazu hist. vozidel „Zlatý bažant“ v Kolíně a Nymburce
⁄ 3 .9. 2011 předváděcí jízda autobusu Š706RO do Těšan
⁄ 3. 9. 2011 předváděcí jízdy autobusů Š706RTO,
Karosa ŠM11, Karosa ŠL11, Ikarus 280, Karosa B732
a Škoda 21Ab ve Slupi u příležitosti Slavnosti chleba
⁄ 19.–22. 9. 2011 u příležitosti 2. Evropského dne trolejbusů
vystaven trolejbus Škoda 7Tr na Brandlově ulici v Brně
⁄ 22. 9. 2011 účast autobusu Š706RTO na výstavě
u příležitosti Dne bez aut na náměstí v Třebíči
⁄ 25. 11. 2011 zapůjčení nákladního vlečného vozu parní
tramvaje pro dopravu dřevěného draka u příležitosti
zahájení adventních trhů na náměstí Svobody

VeteranTour Macocha
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Návštěvnost muzeopedagogických programů

Většina skupin absolvovala obdobně jako v minulých
letech při jedné návštěvě dva i více programů.
Z tohoto důvodu hovoříme o skutečném a přepočteném
počtu žáků a studentů. Celkový počet absolvovaných
programů k expozicím dosáhl počtu 940 skupin o celkovém
počtu 19 602 návštěvníků (viz tabulka č.2 a graf).
Počet skupin i návštěvníků je vyšší oproti loňskému roku,
zvláště četná byla návštěvnost v Technické herně.
Z přiloženého grafu je zřejmé, že první tři místa
návštěvnického zájmu opakovaně získaly programy
Technická herna, Ulička řemesel, Parní motory.
Na čtvrtém místě se tentokrát umístil program Vodní motory.

V roce 2011 navštívilo Technické muzeum v Brně
organizovaně 712 skupin, z toho 20 skupin z mateřských škol
(358 dětí), 154 ze základních škol I.stupně (3122 žáků),
280 skupin ze základních škol II. stupně (5856 žáků),
216 skupin ze škol středních a učňovských (4387 studentů),
13 skupin z řad škol vysokých (219 studentů)
a 29 skupin zájmových, handicapovaných a jiných
(515 návštěvníků). Celkový počet návštěvníků v roce 2011
byl 13 942 což je o 417 návštěvníků více než v loňském roce.
Podrobný rozpis v jednotlivých měsících je uveden v tabulce č. 1.

Technické a odborné konference spolupořádané
na zakázku pořádajících firem:

MŠ počet
školních skupin

MŠ počet žáků

ZŠ I.st. počet
školních skupin

ZŠ I.st.
počet žáků

ZŠ II. počet
školních skupin

ZŠ II. počet žáků

SŠ počet
školních skupin

SŠ počet žáků

VŠ počet skupin

VŠ počet
studentů

Jiné počet skupin

Jiné počet
návštěvníků

skutečný počet
návštěvníků cekem

přepočtený
počet návštěvníků

Tabulka č. 1

Leden

0

0

5

102

3

52

13

157

1

14

2

24

325

537

Únor

3

48

14

268

20

508

21

441

2

38

9

153

1303

2044

Březen

1

21

14

244

28

648

14

313

1

4

4

68

1230

2479

Duben

2

34

15

320

21

447

18

442

1

22

3

79

1265

2601

Květen

6

99

21

500

55

1161

48

996

2

21

3

34

2777

4588

Červen

3

57

56

1141

73

1551

47

931

0

0

4

71

3680

5961

Červenec

0

0

2

44

0

0

0

0

0

0

0

0

44

44

Srpen

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

Září

0

0

0

0

7

102

6

121

2

72

0

0

295

502

Říjen

0

0

7

125

25

485

15

303

0

0

0

0

913

1816

Listopad

4

90

8

126

23

413

11

196

3

45

0

0

870

1531

1231

2232

ROK 2011

Celkový počet návštěvníků včetně krátkodobých výstav
byl 1124 skupin o počtu 24 344 návštěvníků.
Z tabulky č. 1 vyplývá tradičně, že počátkem roku (leden)
je zájem slabší, stejně jako v září.
Oproti tomu únor až červen křivka návštěvnosti výrazně
stoupá stejně jako v období říjen až prosinec
(v prosinci do 22. 12. 2011). Tabulka č. 2 dokazuje zájem
návštěvníků o jednotlivé programy TMB. Grafické znázornění
úspěšnosti programů v roce 2011 je uvedeno v příloze Výroční
zprávy. V tabulce č. 3 jsou uvedeny školní skupiny,
které navštívily krátkodobé výstavy, či celkovou prohlídku
muzea. Nejúspěšnější byla výstava Orbis pictus play.

Prosinec

0

0

12

252

25

489

23

487

1

3

4

86

Celkem

20

358

154

3 122

280

5 856

216

4 387

13

219

29

515

13 942 24 344

Schneider Electric 30.03.2011 (účast 600 osob)
B+R automatizace 25.05.2011 (účast 100 osob)
Seminář 60 let EGÚ Brno 16.06.2011 ( účast 100 osob)
150 let Šmeral Brno 01.12.2011 (účast 300 osob)
účast celkem: 2 333 osob
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Tabulka č. 2, 3, 4
počet školních skupin počet žáků
453
9850
137
2627
99
2048
50
1045

Název programu
Technická herna
Ulička řemesel
Parní motory
Vodní motory
Od tamtamu k internetu

44

902

Kultura nevidomých

37

717

Salon mechanické
hudby

32

687

Jak jsme jezdili
Panorama

29
23

545
473

Kabinet elektronové
mikroskopie

21

391

Historie letectví
Železářství
Kovolitectví
Nožířství

9
4
2
0

206
79
32
0

940

19 602

Celkem

Název výstavy (prohlídky) počet školních skupin počet žáků
Dobrodružství vědy
Orbis pictus play
Labyrint poznání
Fenomén Igráček
Muzeum spotřebičů
Tajemství depozitáře
Prýgl story
Celková prohlídka muzea

21
136
8
5
2
2
2
39

479
3007
164
120
32
40
40
860

Celkem

215

4 742

Souhrn tabulek 2 a 3
Počet organizovaných
skupin – programy k expozicím
Další skupiny – výstavy apod.
Celkem

940

Počet žáků

215

Počet žáků

1 155

19 602
4 742
24 344
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VI. / hospodaření muzea
Mezi hlavní činnosti TMB patří tvorba a správa muzejní
sbírky. Základním koncepčním dokumentem pro tuto
oblast, kterým se řídí především nabývání nových akvizic
fondu, je Sbírkotovroný plán TMB. V roce 2011 byla sbírka
rozšířena o řadu jedinečných předmětů a souborů předmětů,
a pokračovalo systematické doplňování sbírek především
o exponáty využtelné pro nové či inovované expozice na
technických památkách. Podrobný přehled akvizic a rozpis
sbírkotvorné činnosti je uveden v příloze Výroční zprávy.
Významným omezením pro sbírkotvornou činnost a
efektivní správu sbírky TMB zůstává, stejně jako v minulých
letech, nedostatek nových a neutěšený stav stávajících
depozitárních porstor a nedosatečné personální kapacity
nutné pro zajištění digitalizace fondu.

Technické muzeum v Brně dosáhlo v rozpočtovém roce
2011 zlepšený hospodářský výsledek 248 766,17 Kč. Tento
výsledek je možné hodnotit jako vyrovnaný, je to přibližně
0,33 % z celkových výnosů organizace v hodnoceném roce.
Organizace měla pro 2011 schválený rozpočet ve výši 67
118 tis. Kč, po úpravách pak 69 000 tis. Kč včetně účelových
dotací od zřizovatele ve výši 1 412 tis. Kč. Podrobný výkaz
hospodaření organizace je uveden v příloze Výroční zprávy.

Skutečnost k 31.12.2011 činí :
náklady
výnosy
hospodářský výsledek

73 090 tis. Kč
3 339 tis. Kč
249 tis. Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že organizace měla vyšší náklady
i výnosy oproti upravenému rozpočtu, výnosy o cca 4,3 mil. Kč,
náklady o cca 3,1 mil. Kč.
Vyšší výnosy než bylo stanoveno v upraveném, resp. schváleném
rozpočtu měla organizace zejména v těchto položkách:
tržby ze vstupného
2 049 tis. Kč
ostatní služby
974 tis. Kč
pronájmy
784 tis. Kč
použití fondů
182 tis. Kč
prodané zboží
166 tis. Kč
Vyšší výnosy proti rozpočtu ovlivnily především zvýšené
tržby ze vstupného, a to díky několika atraktivním výstavám,
které TMB v 2011 zrealizovalo a dále úpravou vstupného.
Tržby ze vstupného rovněž ovlivnil velký zájem veřejnosti
o nově otevřenou technickou památku Šlakhamr v Hamrech
nad Sázavou. Vyšší výnosy z pronájmu jsou ovlivněny
krátkodobými pronájmy prostor muzea, které nelze při
sestavování rozpočtu zcela určit.

Snížení nákladů proti upravenému rozpočtu se projevilo
v těchto položkách :
cestovné
56 tis. Kč
spotřeba materiálu
925 tis. Kč
spotřeba energií
79 tis. Kč
celkem snížení nákladů :
1 760 tis. Kč
Zvýšení nákladů proti upravenému rozpočtu např. v těchto
položkách :
prodané zboží
104 tis. Kč
služby
2 830 tis. Kč
opravy a udržování
631 tis. Kč
ostatní náklady
889 tis. Kč
zákonné sociální náklady
875 tis. Kč
celkem zvýšení nákladů :
5 329 tis. Kč
Zvýšené náklady uvedených položkách vznikají běžným
provozem organizace, rozpočet na daný rok se připravuje
o rok dříve a nelze zcela přesně odhadnout případné zvýšení
cen materiálů, služeb či energií nebo vyvstalé mimořádné
akce, které je třeba následně do nákladů organizace
zahrnout, např. v roce 2011 výrazně ovlivnila výši nákladů
platba za pronájem výstavy PLAY ( 1,1 mil. Kč) a odpis
zmařené investice ( 1,1 mil. Kč) při zpracování projektu IOP,
který nebyl realizován. Položka zákonné sociální náklady
nebyla rozpočtována, stravování a vzdělávání bylo zahrnuto
do služeb.
Výše uvedené zvýšení nákladů organizace pokryla
z vlastních výnosů a použitím fondu reprodukce jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování majetku.
Přidělené účelové neinvestiční dotace ve výši 1 412 tis. Kč
byly použity v souladu s daným zadáním a byly vyúčtovány.
Investiční dotace ve výši 239 tis. Kč byla použita
na vybudování EZS v objektu Šlakhamr v Hamrech
nad Sázavou a vyúčtována bude v roce 2012.
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Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových
prostředků za rok 2011
Objem mzdových prostředků stanovený rozpočtem pro
rok 2011 činil 18 276 tis. Kč na platy zaměstnanců a 347 tis. Kč
na ostatní osobní náklady. Na platy zaměstnanců
byla použita ještě částka 100 tis. Kč z nespotřebovaných
neinvestičních výdajů z minulých let.
Z mimorozpočtových zdrojů bylo v roce 2011 použito na vědu
a výzkum 90 tis. Kč poskytnutých Grantovou agenturou ČR,
z toho 40 tis. Kč na platy zaměstnanců a 50 tis. Kč na ostatní
osobní náklady a 70 tis. Kč z kulturních aktivit MCK bylo
vyplaceno na ostatní osobní náklady.
Průměrný plat pracovníků muzea činil v daném období
14 616,- Kč, což činí o 1 437,- Kč méně, než v roce 2010.
Tento vysoký pokles průměrného platu pracovníků muzea
byl způsoben jednak nižším limitem na platy pro rok 2011
a také tím, že ministerstvo kultury stanovilo pro příspěvkové
organizace kapitoly 334 – MK novou tabulku platových
tarifů nově rozdělenou do 16 platových tříd a 10 platových
stupňů. Tím došlo ke snížení tarifního platu zaměstnanců
cca o 10 %. Minimální mzda 8 tis. Kč byla zachována.

Limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců na
rok 2011 byl překročen o částku 40 000,- Kč, která byla
poskytnuta Grantovou agenturou ČR na vědu a výzkum,.
Limit ostatních osobních nákladů ve výši 347 tis. Kč
byl překročen o částku 120 tis. Kč, z toho bylo 50 tis. Kč
hrazeno Grantovou agenturou ČR na vědu a výzkum a 70 tis. Kč
bylo poskytnuto na kulturní aktivity MCK.

muži

ženy

celkem

%

Celkem

do 20 let

0

0

0

0,0

21 - 30 let

4

5

9

7,6

31 - 40 let

11

14

25

21,2

41 - 50 let

12

21

33

28,0

51 - 60 let

14

14

28

23,7

61let a více

15

8

23

19,5

celkem

56

62

118

100,0

nástupy

27

51,7

48,3

100

x

výstupy

32

%

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
stav k 31.12.2011
vzdělání
dosažené
základní

muži

ženy

celkem

%

0

2

2

1,7

15

27

22,9

střední
odborné

2

3

5

4,2

úplné střední

4

5

9

7,7

úplné střední
odborné

13

11

24

20,3

vyšší odborné

0

0

0

0,0

vysokoškolské

25

26

51

43,2

62

118

100,0

celkem
56
				

průměrný hrubý měsíční plat

14 616

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů
zaměstnanců v roce 2011
Počet

Činnost pracoviště zajišťujícího působnost zákona
č. 80/2004 sb.

12

vyučen
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2011
činil 105 zaměstnanců. Tento stav byl dodržen.

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011		

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
stav k 31.12.2011
věk
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Informace o skladbě a počtu žádostí o vydání osvědčení
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty za rok 2011
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 č. j. MK 36075/2011 Sb.:
a) Celkový počet přijatých žádostí
10 ks
b) Celkový počet vydaných osvědčení na dobu určitou
0 ks
c) Celkový počet vydaných osvědčení k trvalému vývozu 10 ks
d) Celkový počet žádostí postoupených ministerstvu
0 ks
e) Celkový počet vrácených žádostí
0 ks
ČINNOST PRACOVIŠTĚ ISO
TMB nebylo při tvorbě systému ISO (Integrovaný systém
ochrany) zařazeno do tohoto programu.
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Sekce Kruhu přátel TMB v roce 2011

spolupráce s médii

Classic Car Króžek Brno
Historie vědy, techniky a výroby
Chemická
Industriální archeologie
Kovářství
Klub policejní historie – podsekce: Četnická stanice Brno,
Elegantní dámy a slečny,
Policejní strážnice Brno
Letecká historie a modelářství
Městská hromadná doprava
Sběratelé pohlednic
Sběratelská
Sdělovací technika
Tatra Klub Brno
Textil
Vodohospodářská
Výstavy a expozice
Větrné mlýny
Veteran Praga car club Brno v AČR
Stereovize (nově založeno k 10. březnu 2011)

Česká tisková kancelář; Český rozhlas Praha; Český rozhlas
Brno; Český rozhlas 1 – Radiožurnál; Kiss Hady; Radio Čas;
Radio Hey; Radio Krokodýl; Radio Petrov; Radio Proglas;
R1, TV MORAVA s.r.o., Brno; Btv – brněnská televize; Česká
televize, televizní studio Brno; Česká televize, televizní
studio Ostrava; TV Nova; TV Prima; Akce v česku; Brána
památek; Brněnský Metropolitan; Brněnský deník; Brněnský
týdeník; Brněnský program Brno; BrnoCity; Časopis České
stomatologické komory; Časopis Matice moravská; Časopis
Soudobé dějiny; Eurocentrum Brno; InfoČesko; Kam v Brně,
kulturní měsíčník; Kdykde; Královopolské listy Kudy z nudy;
Kult, kulturní magazín; Lidové noviny; Metro; Metropolis;
MetropolisLive; Mfdnes; Mladá Fronta Sedmička; Moravský
region; Naše Brno; Právo; Respekt; Rovnost – Deník; Týden;
Refl ex; Znojemský deník
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Přílohy
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1. Poskytované
standardizované služby

⁄

⁄

Standardizované veřejné služby jsou veřejnosti poskytovány
na základě Příkazu č. 3/2005 ředitele TMB s následujícím
zněním a tento příkaz nabývá účinnosti dne 1. 7. 2005.
K naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické
dostupnosti 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:

⁄

⁄

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 Těšínech, 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

1. Zpřístupnění sbírek muzea prostřednictvím
muzejních výstav a expozic, technických památek,
muzejní knihovny, zpřístupněných depozitářů
a badatelny
Odpovídá: oddělení prezentace a práce s veřejností

3. Informovanost veřejnosti o poskytovaných
službách Na internetových stránkách TMB
pravidelně zveřejňovat výroční zprávu o činnosti
muzea, jakož i návrh plánu práce s veřejností
a muzejní prezentace pro následující období.
Odpovídá: oddělení prezentace a práce s veřejností

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

4. Poskytování informací o sbírkovém fondu a jeho
využívání Průběžně seznamovat veřejnost prostřednictvím internetových stránek, ale i veřejných
médií jak o získávání a renovaci sbírkových
předmětů a jejich využívání, tak i o vlastních
připravovaných programech, ediční činnosti
a všech ostatních muzejních aktivitách. Nabídnout
k informaci části katalogů sbírek neohrožujících
jejich ochranu a bezpečnost, umožnit badatelskou
a zajistit knihovnickou činnost.
Odpovídá: oddělení správa sbírek a informací

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.

6. Ekonomickou a fyzickou dostupnost prezentace
a služeb návštěvníkům.
Odpovídá: náměstek pro provoz a ekonomiku
6.1. Stanovování cenových výměrů vstupného a poplatků
za služby vzhledem k rozsahu a poskytovaným službám
v jednotlivých expozicích, technických památkách
ostatních aktivitách TMB s poskytováním zlevněného
vstupného nebo volného vstupu. Cenové výměry jsou
k dispozici veřejnosti a návštěvníkům.
Odpovídá: náměstek pro provoz a ekonomiku
Cenový výměr vstupného 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 dostupných multimediálních systémů.
Odpovídá: oddělení stavebně provozní a oddělení
prezentace a práce s veřejností

výroční zpráva 2011 - PŘÍLOHY

2. Ošetřování předmětů
kulturního dědictví

Konzervátorské, resp. restaurátorské, zásahy
Sb. předměty TMB:
⁄ Konzervování-restaurování předmětů (25 ks.),
expozice Kovárna v Těšanech, Konzervování-restaurování
textilních vzorníků, Mertová, 25 ks
⁄ Konzervování-restaurování stereodiapozitivů,
Urbánková, 120ks
⁄ Konzervování-restaurování megnetofonů, Macek, 9 ks
⁄ Konzervování-restaurování lodního kufru, Bartošová,
⁄ Konzervování-restaurování prodejního pultu Bartošová
⁄ Konzervování-restaurování sb.př., 15. ks
⁄ Konzervování-restaurování hodin, Nekuža, žád.č. 2/2011
⁄ Konzervování-restaurování a zpevnění 3 ks
keramických nádob
⁄ Konzervování-restaurování 130 kusů předmětů
pro expozici v Kuželově
⁄ Konzervování-restaurování textilních vzorníků, 25 ks
⁄ Konzervování-restaurování motocyklu Jawa 250 pérák,
průběžně
⁄ Konzervování-restaurování sanity UAZ 452, průběžně
⁄ Konzervování-restaurování motocyklu Praga ED 250,
průběžně
⁄ Konzervování-restaurování motocyklu Praga BD, průběžně
⁄ Konzervování-restaurování střílny lehkého opevnění
a kulometu TK vz.37, určeno pro výstavu v NTM Praha
⁄ Konzervování-restaurování tramvajového kontroleru,
určeno pro výstavu v NTM Praha
⁄ Konzervování-restaurování elektronového mikroskopu
B 242 včetně vývěvy, určeno pro výstavu v NTM Praha

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Konzervování-restaurování přístroje Saneta
Konzervování-restaurování kleští k výměně zápalek
kulových nábojnic
Konzervování-restaurování loveckého nože
Konzervování-restaurování orientálního nože,
Konzervování-restaurování stabilního jednoválcového
motoru Lorenz
Konzervování-restaurování modelu vysoké pece
pro expozici Stará huť
Konzervování-restaurování zbraní z expozice v Šatově, 18ks
Konzervování-restaurování lafety DZ-27, žád.č. 50/2010
Konzervování-restaurování fotoaparátu Langer
Konzervování-restaurování modelu věže kostela sv. Jakuba
Konzervování-restaurování hamerského nářadí, 30ks
Konzervování-restaurování modelu věže brněnské radnice
Konzervování-restaurování kulometu vz. 37
Konzervování-restaurování automobilu Volha 21
Konzervování-restaurování polní vojenské sprchy
Konzervování-restaurování plynové stropní lampy
Kitson light
Konzervování-restaurování vypínače nožového
třífázového proudu
Konzervování-restaurování lampy
Konzervování-restaurování jednoválcového benzinového
stabilního motoru Pluto
Konzervování-restaurování nákladního automobilu
PV-3S HR
Konzervování-restaurování protiletadlového dělového
kompletu Plevo
Konzervování-restaurování dílenského automobilu PV-3S
Konzervování-restaurování zdravotního automobilu PV-3S
Konzervování-restaurování automobilu PV-3S
Konzervování-restaurování štábního automobilu PV-3S
Konzervování-restaurování laboratorního automobilu PV-3S
Konzervování-restaurování nákladního automobilu
PV-3S valník
Konzervování-restaurování nákladního automobilu
PV-3S Plevo
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Práce na zakázku:
⁄ Konzervování-restaurování stříbrného kalicha,
datace kolem r. 1600, ze sbírek Moravské galerie, Brno
⁄ Konzervování-restaurování kladívka, datace 1818,
ze sbírek Moravské galerie, Brno
⁄ Konzervování-restaurování lopatky, datace 1818,
ze sbírek Moravské galerie, Brno
⁄ Konzervování-restaurování plastiky Spravedlnost, doplnění
chybějícího mečíku, ze sbírek Moravské galerie, Brno
⁄ Konzervování-restaurování archeologických nálezů
pro ZIP. o.p.s. Plzeň, Západočeský institut pro ochranu
a dokumentaci památek, 38 ks
⁄ Konzervování-restaurování Svatební korouhve,
pro Muzeum města Pelhřimov – Hrad Kámen
⁄ Výroba replik středověkých (gotických) oděvů
pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 6 ks
⁄ Výroba odlitků, restaurování a kompletace chrličů vody
(figura draka, zinková slitina) R.Levínská akad. soch.,
pro zámek Lednice
⁄ Konzervování-restaurování bronzové pamětní desky
Jan Lauda na Salmův palác v Praze, spolupráce
s O.Bartoškem pro firmu Konsit a.s., Ing. Exnerová
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Metodická činnost a analýzy
a) konzultační a metodická činnost
⁄ Návrh technologie transportu Třebechovického betlému,
Třebechovické muzeum Betlémů
⁄ Muzeum města Chrast – Hodnocení kvality uložení
sbírkových předmětů, stavu depozitářů a expozic
vzhledem ke klimatickým parametrům a dalším zásadám
preventivní konzervace. Bylo provedeno šetření
na místě a vypracován odborný posudek na koncepci
dlouhodobé ochrany sbírkových předmětů
a vydána doporučení pro konkrétní změny a úpravy
⁄ Muzeum umění Olomouc, Šternberk – Metodika
při konzervaci a preventivní konzervaci díla
Zdeňka Sýkory z šedesátých let 20. století.
Po materiálové analýze uměleckého díla bylo vypracováno
odborné stanovisko - návrh řešení preventivních
i sanačních opatření v souvislosti s materiálovou
strukturou díla (měkčený polyvinylchlorid)
⁄ NPÚ ÚOP v Plzni, klášter Plasy, Řešení problému
mikrobiologického napadení objektů v depozitáři
na hradě Švihov, vypracován odborný posudek
⁄ NPÚ ÚOP v Plzni, klášter Plasy, Vyhodnocení vhodnosti
užití technologií pro skenování některých vybraných
grafik (19. století) a nahrazení originálů kopiemi
v expozicích kláštera Plasy, konzultace problému
a vypracování odborného posudku
⁄ Odborné stanovisko při kolaudaci sterilizační místnosti
transportního depozitáře Moravské galerie
⁄ Odborné stanovisko k odstraňování červotoče ve Státním
zámku Vizovice, NPÚ Kroměříž
⁄ Odborná konzultace a posouzení stavu kovových
sbírkových předmětů ze sbírek Moravské galerie
⁄ Odborná konzultace a návrh na konzervování a restaurování
kovových sbírkových předmětů ze sbírek Moravské galerie

c) analýzy
⁄ RTG průzkum obrazů z depozitáře Jihomoravského
muzea ve Znojmě
⁄ V průběhu roku 2011 byly pro potřeby laboratoře MCK
TMB a projekty zajištěny přírodovědné analýzy
pro potřeby konzervování a restaurování TMB
ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT
(elektronové mikroskopie SEM), dále Ústavem geologických
věd PřF MU (preparáty pro mikroskopii, mikrosonda)
a s Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (CT, RTG)
⁄ Prvkové analýzy pomocí ručního XRF spektrometru
pamětní desky sochaře Jana Laudy
⁄ Prvkové analýzy pomocí ručního XRF pozlacených částí
lopatky a kladívka z fondu Moravské galerie v Brně
⁄ SEM-EDX analýza zinkové desky z Božích muk v Lešné
ve spolupráci s restaurátorkou Pavlou Hradilovou
⁄ Zhotovení stratigrafických nábrusů včetně fotodokumentace pro BcA. Tomáš Sušen, Na Návsi 12, Radslavice, 8 ks
⁄ Zhotovení stratigrafických nábrusů včetně fotodokumentace pro Mgr. Martin Čihalík, Nad Skálou 603,
Velká Bystřice, 52 ks
⁄ Zhotovení stratigrafických nábrusů včetně fotodokumentace pro Oldřich Bartošek, ul. Bratří Mrázků 586,
Křenovice u Slavkova, 6 ks

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Příprava sbírkových předmětů TMB k výstavním účelům
⁄
⁄
⁄

Konzervování- restaurování malované skříně do expozice
v objektu Šlakhamr, Hamry n/S
Příprava techniky na Den otevřených dveří (dále DOD)
v Řečkovicích, 27.4.-1.5.2011
Příprava 3 ks automobilů na Classic show BVV,
Brno, 2. 6. 2011

⁄
⁄
⁄

Demontáž a transport předmětů
⁄

b) zpracování metodických návodů
⁄ doporučené parametry vlhkosti a teploty pro ukládání
sbírkových předmětu doporučené parametry vystavování
sbírkových předmětů
⁄ vhodnost materiálů pro využití v muzejním prostředí

Výroba replik a kopií
⁄
⁄
⁄

Výroba kopie 4 ks lístků pomocí galvanoplastiky,
Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod
Výroba poznávací značky na motocykl Jawa Pérák, sb.př. TMB

Výroba repliky uniformy celní stráže r. 1900
Výroba repliky uniformy finanční stráže r. 1850
Výroba repliky uniformy Československého četnictva
1938 pro expozici Celnictví
Výroba repliky uniformy finanční stráže ČSR r. 1938
Výroba repliky dobových pánských oděvů z r. 1930, 6 ks
Výroba plastik Gloria Musaealis 2010, 3 ks, pro AMG
Výroba lukoprenové formy busty Ing. Fr.Houšť
Výroba a montáž Signální stěny v expozici Šatov,
6.-7.4., 13.-14.4.,20.-21.4.2011
Výroba a montáž hraničního sloupu se znakem ČSR
pro expozici v Šatově
Výroba barevného provedení hraničních znaků ČSR
pro expozici v Šatově, 4 ks
Výroba průvlaků pro historickou tramvaj, 15 ks
Výroba lukoprenové formy Znak ČSR, pro VHÚ v Praze,
v příštím roce bude vyroben bronzový a plastový odlitek
Výroba 2ks ovládacích klik tramvajového kontroleru
Cizelování 10ks mosazných knoflíků a karabinek
k bodáku pro četnickou
Výroba replik regálových skříní koloniálu pro expozici
Ulička řemesel, 3ks
Výroba 4ks replik milířského nářadí pro expozici Šlakhamr
Výroba hamernického znaku pro expozici Šlakhamr
Výroba repliky přístroje pro ukázku vzniku statické elektřiny
Výroba 2ks replik závěsů spřáhel v rámci konzervátorskorestaurátorského zásahu na tramvajovém voze
Výroba 2ks replik závěsu světla
Výroba polotovaru letecké vrtule.
Výroba kopie poškozeného zinkového chrliče
pro zámek lednice

⁄

Transport sb.př. Sanita UAZ 452 na akci Model Hobby
na BVV a zpět, 16.6.2011,
Transport sb.př. Sanita UAZ 452 na akci Klubu vojenské
historie Mladecko u Opavy, 6. ročník výstavy vojenské
techniky včetně ukázek, 8.-9.7.2011,
Transport sb.př. Sanita UAZ 452 na akci Tankový den
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v Lešanech, 25.-28.8.2011 výstava vojenské techniky
včetně ukázek
Transport sb.př. Sanita UAZ 452 na akci Slavnosti chleba
ve Slupi, 2.-4.9.2011
Transport hracího stroje z depozitáře v Židenicích,
5.4.2011
Demontáž a převoz stabilního naftového motoru Slavia
ze Slavkova do depozitáře ve Slatině, 11. 5. 2011
Stabilizace vodní turbíny v areálu Stará Huť, 11.5.2011
Transport automobilu Tatra 700 do autorizovaného
servisu Tatra, 27.4.2011
Transport podvalníku od Armády ČR z Olomouce do TMB,
7.3.2011
Transport automobilů Lada Samara, Lada expedice
a motorového člunu na BVV 12.1.2011 a zpět do TMB
17.1.2011
Demontáž vzduchotechniky protileteckého krytu na ulici
Cihlářská 22, Brno, 5.10.2011
Převoz jednoválcového benzinového motoru Pluto
z depozitáře Litenčice do MCK
Transport automobilu Varšava ze Semil do depozitáře
Řečkovice, 15.11.2011
Transport automobilu Lada 04 z Bílovic do depozitáře
Řečkovice, 25.10.2011
Transport automobilu GAZ M1 z Rajhradu do depozitáře
v Řečkovicích, 10.10.2011
Transport mobilního rentgenu od Celní zprávy Lanžhot
do depozitáře Řečkovice, 27.9.2011
Převoz vojenského materiálu od Armády ČR v Kralupech
do TMB, 20.7.2011
Transport automobilu Škoda Favorit Pickup od Armády
ČR v Olomouci do TMB, 14.6.2011
Transport 3ks automobilů na Classic show BVV, 2.6.2011
Zprovoznění a transport vojenského automobilu BVP-DTP
z Rančířova u Jihlavy do TMB 17.5. a 20.5.2011
Transport náhradních dílů od Armády ČR Nový Jičín
do TMB, 10.5.2011

Opravy a vlastní výroba
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Malování velkého obrazu Celník - sv. Matouš,
pro expozici Celnictví, Hatě
Oprava periskopické roury vojenského opevnění
Oprava a nastavení hamernického kladiva v expozici
areálu Šlakhamr
Výroba 3ks stereokukátek pro restaurování
fotografických desek Panorámy
Výroba záchytného zásobníku na demineralizovanou
vodu ke klimatizačnímu boxu
Ukázky starých textilních technik, Stará huť u Adamova
Úprava vnitřního rozvodu vody v klimatizačním boxu
Výroba ochranného obalu na hraniční sloup, Šatov
Výroba plátěných ochranných obalů na uložení textilních
sbírkových předmětů, 20 ks
Výroba kostýmů k doprovodnému programu
na Muzejní noc 2011
Oprava sedacích a hracích kostek do Technické herny
Zhotovení návrhu a samotné malby obrazu Kramářská
píseň o Čertovi, Návrh a malba 2 malovaných Čertů
na plechu v životní velikosti, Šlakhamr
Výroba 2ks plechových postav Čertů pro expozici Šlakhamr
Návrh a realizace pamětního razítka na Šlakhamr
Návrh a realizace turistické známky pro Šlakhamr
Oprava a malování figuríny zraněného vojáka
pro instalaci do sb.př. Sanita UAZ 452
Oprava vývěsní vlajky u TMB
Oprava vzhledu figurín pro použití v oborech Historická
vozidla a Militaria
Výroba plastiky Šrotátor – poutač výstavy v TMB
Výroba interaktivního modelu „chaotické kyvadlo“
Výroba slévárenského modelu držáku lokomotivní svítilny
Oprava motorového vysokozdvižného vozíku
Oprava přepravní bedny a výroba zámku
Stavba nových regálů v depozitáři Řečkovice
Výroba 8ks nerezových úchytů vývěsních cedulí pro TMB
Výroba 3ks slévárenských rámů pro odlévání repliky
státního znaku ČSR
Výroba kované okenní mříže pro novou budovu
v areálu Vodního mlýna ve Slupi

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
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Výroba nové vývěsní cedule pro expozici v Těšanech
Výroba interaktivního modelu kinesiskop
Oprava interaktivní pomůcky ráz koulí
Výroba výstavního fundusu pro novou expozici
na Šlakhamru, 10ks
Stavba betonového základu pro hraniční závoru
v objektu Šatov, IPEN,
Výroba pojízdného podstavce pod ponorku E2,
určeno pro výstavu v NTM Praha
Výroba podstavců pod letadla v areálu TMB, 10ks
Oprava tramvajového podstavce, zpevnění rámu,
kompletace s kontrolorem, určeno pro výstavu v NTM Praha
Oprava 7ks židlí z expozice TMB
Oprava navijáku přívěsného vozíku na převoz automobilů
Výroba modelu hamerského kladiva pro expozici Šlakham
Výroba nerezových popisek pro Výstavní oddělení TMB
Výroba podstavce pod model areálu TMB – ul. Josefská
Oprava a úprava hydraulického vysokozdvižného vozíku
Výroba nového ocelového schodiště pro expozici v Šatově
Výroba 2ks kleští na obrubníky
Výroba 2ks háků na přepravky
Oprava a výměna bezpečnostního zámku v expozici Šatov
Výroba ocelových polic pro umístění kovářského nářadí
v hamerně expozice Šlakhamr
Výroba přípravku pro přesun mlýnských kamenů
(pro expozici ve Slupi)
Oprava hangárových vrat v objektu TMB ve Slatině
Oprava a nátěr lavic a stolu v expozici ve Slupi
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3. prezentační činnost

⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

Koncert žáků ZUŠ Smetanova ulice 8, Brno; TMB, Salon
mechanické hudby 25. 3. 2011. Účast 30 osob.
Velikonoční pomlázka – velikonoční jarmark řemesel
spojený s hudebním a pěveckým vystoupením dětí
ze Základní školy v Těšanech. Představila se pojízdná
kavárna Tungsram ve svém historickém červeném
Fordu Transit. 17. 4. 2011.
Jak jde kroj, tak se stroj, vývoj krojů v Těšanech a okolí
ve 20. století, Kovárna v Těšanech; 23.–25. 4. 2011.
Účast 60 osob
Den otevřených dveří v areálu v Řečkovicích,
Brno 30. 4.–1. 5. 2011
3. workshop Staré železářství s mezinárodní účastí,
Stará huť u Adamova; 4. – 6. 5. 2011 ve spolupráci
s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze
(dr. J. Hošek). Účast 28 osob
11. setkání v Josefském údolí; 7. 5. 2011; organizace akce
spolu s Archaiou Brno o.p.s. a dalšími spolupořadateli
(Správa CHKO Moravský kras, Mendelova univerzita,
zástupci okolních obcí – osvěžení: Hasiči žízně z Rudice,
výroba a prodej placek). Tavby v replikách pecí (2 x),
kování železné houby. Spolupráce při zajištění ukázky
výroby a výpalu keramiky (Vyšší odborná restaurátorská
škola Brno. Účast více jak 1 000 návštěvníků.
Při experimentální tavbě v Josefově 7. 5. 2011 proběhly
opět ukázky textilních řemesel (s možností vyzkoušení
pro diváky). Návštěvníci si mohli vyzkoušet tkaní
na karetkách, mřížce a vertikálním tkalcovském stavu.
Muzejní noc, 14. 5. 2011 – program v expozicích i exteriéru
muzea, ukázky odlévání v experimentální kovolitecké
dílně, jízdy historických vozidel
Koncert žáků ZUŠ Smetanova ulice 8, Brno; TMB Salon
mechanické hudby 31. 5. 2011. Účast 35 osob.
Soutěž CESA, Areál čs. opevnění v Šatově 24. 6. 2011.
Speciální program a výklad pro dětské výherce soutěže.
Účast 40 osob.

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

Damask IX., Mezinárodní setkání kovářů damascenské
oceli – Výzkum starých kovářských technik;
Kovárna v Těšanech 17. – 18. 6. 2011.
ModellBrno 2011, BVV Brno 18. a 19. 6. 2011.
Účast cca 3 000 osob.
Oživená pevnost - Living history - Vojenské cvičení,
Areál čs. opevnění Šatov 2.–6. 7. 2011. Účast 600 osob.
Vojenského ležení na Moravském nám. v Brně, pořádáno
v rámci akce Brno – město uprostřed Evropy 10.-12. 6. 2011
Kovářské soboty v Těšanech, Kovárna v Těšanech
2. 7. a 6. 8. 2011; ukázky práce profesionálního kováře
Josefa Urbánka, slovenského romského kováře I. Šarköziho,
Milana a Zdeňka Michny z Brna. „Kovářské tovaryšské
zkoušky“ určené dětem se zúčastnilo více než 50 dětí.
Účast (celkem) 200 osob.
Horňácké slavnosti 2010, Větrný mlýn v Kuželově
23.–25. 7. 2010 spolupráce při organizačním zajištění
programu na mlýně dne 25. 7. 2011. Program na mlýně
byl věnovaný devadesátinám pana řídícího Františka
Okénky, účastnili se poslanci parlamentu ČR, známí
hudebníci a osobnosti kulturního života. Účast 1200 osob.
Pekařovská pouť a II. Mezinárodní setkání flašinetářů;
Pekařov u Šumperka; o.s. 13.–14. 8. 2010. Účast 600 osob.
II. Mezinárodní setkání flašinetářů - veřejný koncert
flašinetářů; nádvoří Staré radnice v Brně 15.–17. 8. 201.
Návštěvnost 600 osob.
Mladý těšanský kovář, v rámci 13. ročníku Národopisných
slavností a oslav 870 let od první zmínky o obci Těšany.
Kovárna v Těšanech 3. 9. 2011. Účast 1 000 osob.
Slavnosti chleba, Vodní mlýn ve Slupi 3. 9. 2011
Experimentální tavby v rekonstrukcích slovanských
kusových pecí, Stará huť u Adamova, 2 tavby,
16.–17. 9. 2011. Účast 60 osob.
Podzim na kovárně, Kovárna v Těšanech 27. 9.–2. 10. 2011
E-day, prezentace TMB na akci v Praze; 1. 10. 2011
/pro plastikové modeláře/ v rámci prezentace KPTMB
sekce letecké historie a modelářství. Účast 5 000 osob.
Mezinárodním strojírenském veletrhu 2011, 3.-7.10.2011
– infostánek a prezentace TMB
Experimentální tavba, Stará huť u Adamova
(ruda z archeologického výzkumu v Pasohlávkách),

⁄
⁄

4.–5. 11. 2011, společně s Ing. M. Barákem,
Bc. Vítem Beranem - Archeologický ústav ČAV
a Bc. Pavlem Nikolajevem - FFMU. Účast 42 osob.
Ukázky kování v expozicích památky Šlakhamr,
Hamry n/S., 8.7., 23.-24. 7., 27.-28. 8., 18.-19. 10.2011
Hudební dýchanky oddělení Dokumentace tyflopedických
informací: 19.01. 2011, 4. 5. 2011, 1. 6. 2011, 30. 11. 2011;
účast celkem: 60 osob

Výjezdy historických vozidel
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄
⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄

Regiontour 2011, v rámci prezentace TMB na BVV:
automobil LADA Cabrio Bohemia, Lada 2105 expediční
a závodní motorový člun Proprider.
Moravia Youngtimer club, 16. 4. 2011. TMB se zúčastnilo
s vozem VAZ 2102 (po paní Daně Zátopkové).
Jarní Motortechna, 30. 4. 2011 BVV.
Den otevřených dveří, Areál Řečkovice 30. 4.–1. 5. 2011.
Vystaveno 15 vozidel a 7 motocyklů ze sbírky RVHP
a funkční stabilní motory Wikov a I. G. Lorenz,
které byly v pravidelných intervalech předváděny
návštěvníkům. Díky navázané spolupráci s ISŠA Brno
se v rámci této akce prezentovala i tato škola
(řez automobilem Octavia a motorem).
Veveří 2011, 1. 5. 2011, sraz historických vozidel
Zkušební a propagační jízda, 29. 5. 2011 s automobily
značky „Z“. Trasa jízdy: TMB-Soběšice-Útěchov-Vranov
-Kuřim-Veverská Bítýška-hrad Veveří, kolem brněnské
přehrady zpět do TMB. Celkem najeto cca 60 km.
Classic show, 3.–9. 6. 2011, druhý ročník prodejního
veletrhu historických automobilů, motocyklů,
náhradních dílů a renovačních dílen v České republice:
dva historické závodní vozy MTX 1-01 a MTX 1-03.
Vojenské ležení na Moravském náměstí 10. 6. 2011:
Z 9 a Moskvič 487.
Veterán Tour Macocha, 11.–12. 6. 2011: Tatra 613.
Oldtimer festival Slavkov, 25. 6. 2011: Tatra 613
a GAZ M20 Poběda.
Závod do vrchu Brno-Soběšice, 27. 9. 2011:
automobil značky „Z“
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Předváděcí jízdy historických vozidel MHD
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄

26. 3. 2011 prezentační jízda autobusu Karosa ŠM11
pro skupinu návštěvníků z USA, prohlídka depozitáře
MHD v Líšni
30. 4.–1. 5. 2011 Den otevřených dveří v areálu TMB
v Řečkovicích, výstava historických vozidel ze sbírek
TMB doplněná autobus Š706RTO z DP České Budějovice,
automobily T805 a T111 Tatra truck klubu v Kolíně.
Předváděcí jízdy hist. autobusů na trase Řečkovice
– TMB Purkyňova. Účast asi 4000 návštěvníků.
7. 5. 2011 předváděcí jízdy autobusu Š706RTO v Josefově
14. 5. 2011 Muzejní noc, jízdy autobusů Š706RO,
Š706RTO, Karosa ŠL11, Karosa ŠM11, Lego, Ik 280,
Š21Ab na lince A
3. 6. 2011 jízda vozu koňky č. 6 pro BKC u příležitosti
akce Průvod masek
7.–10. 6. 2011 jízdy historických autobusů Karosa ŠL11,
Karosa B732 a Škoda 21 Ab pro účastníky konference
CIMUSET (Šatov, Slup, Šlakhamr)
11.–12. 6. 2011 jízdy pro veřejnost u příležitosti festivalu
BMUE na linkách k nádraží Brno–Královo Pole,
k budově TMB a do smyčky Královo Pole, Srbská.
Historické tramvaje č. 6 (koňka), Caroline + 25 + 1, 52 + 205.

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

Trolejbusy 6Tr, 7Tr, 9Tr, T11. Autobusy Š706RO, Š706RTO,
ŠM11, ŠL11, Ikarus 280
6.-12.6.2011 vystavení trolejbusu Škoda 8Tr na náměstí
Svobody v rámci propagace programu Trolley
22. 6. 2011 jízda autobusu Š706RTO do Prostějova
pro Muzeum Prostějovska u příležitosti Soutěžního
dopoledne žáků 5. tříd.
24. 6. 2011 jízda autobusu Karosa ŠL11 pro výherce
soutěže CESA do Slupi, Šatova a Znojma
13. 8. 2011 účast autobusů Praga RND a autobusu
Š706RTO na srazu historických vozidel „Zlatý bažant“
v Kolíně a Nymburce
3 .9. 2011 předváděcí jízda autobusu Š706RO do Těšan
3. 9. 2011 předváděcí jízdy autobusů Š706RTO,
Karosa ŠM11, Karosa ŠL11, Ikarus 280, Karosa B732
a Škoda 21Ab ve Slupi u příležitosti Slavnosti chleba
19.–22. 9. 2011 u příležitosti 2. Evropského dne trolejbusů
vystaven trolejbus Škoda 7Tr na Brandlově ulici v Brně
22. 9. 2011 účast autobusu Š706RTO na výstavě
u příležitosti Dne bez aut na náměstí v Třebíči
25. 11. 2011 zapůjčení nákladního vlečného vozu parní
tramvaje pro dopravu dřevěného draka u příležitosti
zahájení adventních trhů na náměstí Svobody
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4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Svoboda, Jiří - Bocheński, Zbigniew M. - Čulíková,
Věra - Dohnalová, Alena - Hladilová, Šárka - Hložek,
Martin - Horáček, Ivan - Ivanov, Martin - Králík, Miroslav
- Novák, Martin - Pryor, Alexander J. E. - Sázelová, Sandra
- Stevens, Rhiannon E. - Wilczyński, Jaroslaw - Wojtal,
Piotr 2011: Paleolithic Hunting in a Southern Moravian
Landscape: The Case of Milovice IV. Czech Republic.
Geoarchaeology: An International Journal, 26, 6,
od s. 836-866,. ISSN 1520-6548 [IF=0.886]
Čáp, Pavel - Macháček, Jiří - Špaček, Josef - Hložek,
Martin: Tajemství výroby velkomoravského šperku.
Archeologický experiment. Praha : Koniasch Latin Press,
160 s. ISBN 978-80-86791-86-9
Hložek, Martin – Komoróczy, Trojek, Tomáš
X-ray fluorescence analysis of ancient and medieval
brass artifacts from south Moravia.
In: Applied Radiation and Isotopes,
Amsterdam-Elsevier, ISSN 0969-8043. [IF=1.114]
Procházka, R. – Hložek, M. – Holubová, B:
Doklady neželezné metalurgie ze sklonku
12. století z Brna, Josefské ulice. In: Archeologické
rozhledy 63/1, s. 65-89 (ISSN 0323-1267)
Hložek, Martin 2011: Rentgenové nanoCT a jeho využití
pro nedestruktivní zobrazování artefaktů v archeologii
a konzervaci. Fórum pro konzervátory restaurátory 2011,
s. 97-99, ISSN 1805-0050
Hložek, Martin 2011: Chemické a mikroskopické rozbory

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

odpadu středověké zvonařské nebo kovolitecké výroby
z Pekařské ulice v Brně, Archeologia technica 22,
91-106 (ISBN 978-80-86413-78-5)
Grossmannová, H.: Plastové materiály ve sbírkách
– identifikace a základy konzervace, Múzeum 2011,
Bratislava
Bartošová, H.: Deštník, slunečník, společník. In:
Rozrazil 2011 (Centrum experimentálního divadla); s. 20–31
Břínek, M.: Údržba větrného mlýna. In: Hasačert, KPTMB
sekce VM, Brno 2010, s. 16-17
Kocman, T.: Současnost brněnské MHD – 1. část.
In: Městská doprava, 4, 2011, s. 17-20
Kocman, T.: Současnost brněnské MHD – 2. část.
In: Městská doprava, 5, 2011
Kocman, T.: Brněnské trolejbusy nejen v roce 2011.
In: Městská doprava, 6, 2011
Merta, O.: Vodní mlýn ve Slupi láká k návštěvě na jihu
Moravy. Reality, 6/2011, s. 80–81.
Merta, D.; Merta, J.: Vápenická pec u hradu Holštejna,
In: Archeologia technica 22, TMB 2011.
Stránský, K. Janová, D., Stránský, L., Merta, J.:
Průzkum těžby olovnato–stříbrných rud v okolí České Bělé
na Havlíčkobrodsk., In: Archeologia technica, 22, TMB 2011.
Merta, J.: Zásobování města Brna železem v období
středověku, In: FUMA, 5, Archaia Brno o.p.s. – v tisku.
Metrová, P.: Art protis – československý zázrak.
In: Sborník NTM, v tisku
Mertová, P.: Studijní cesta Pracovní skupiny Textil
pod Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR za hedvábnickou minulostí Lyonu 4.–8. 5. 2011. In: Věstník AMG.
Mertová, P.: Těšany slovem a pohledem… In: Jihlava:
F.R.Z. agency, 2011. 107 s. s. 32-35.

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Procházka, L.: Historická fotografie. Sbírka fotografické
techniky v Technickém muzeu v Brně. In: Historická
fotografie, 10, 2011, s. 71–73.
Selucká, A.: Metodické centrum konzervace Technického
muzea v Brně a jeho role v rámci vzdělávání
konzervátorů-restaurátorů. In: Sborník přednášek
ze semináře Vysokoškolské vzdělávání v oblasti
restaurování v evropském vzdělávacím prostoru, 1. - 3. 6. 2011
Litomyšl, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice
Selucká, A. – Mazik, M. – Pelíšková, R.: Stabilizace
rzi prostředky na bázi taninů. In: Fórum pro konzervátoryrestaurátory 2011. Brno: Technické muzeum v Brně, 2011,
ISBN 978-80-86413-80-8, ISSN 1805-0050. s. 65–72.
Stöhrová, P. – Selucká, A. – Grossmannová, H.: Prezentace
odborné a metodické činnosti MCK na webu a Fóra
pro konzervátory-restaurátory. In: Muzea, památky
a konzervace 2011. Sbormík z příspěvků z konference
31. 5. – 1. 6. 2011, Univerzitní kampus Brno. Brno: Masarykova
univerzita, 2011, ISBN 978-80-210-5628-2, s. 16–18.
Stöhrová, P. – Kuthan, P.: Ohrožená Slovanská epopej Alfonse
Muchy. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory 2011. Brno:
Technické muzeum v Brně, 2011, ISBN 978-80-86413-80-8,
ISSN 1805-0050. s. 1–2.
Štěpánek, I.: Editorial Fórum pro konzervátoryrestaurátory. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory 2011.
Brno: Technické muzeum v Brně, 2011,
ISBN 978-80-86413-80-8, ISSN 1805-0050. s. 109–110.
Urbánková, Naďa: Technické muzeum v Brně a fotografie
v jeho sbírkách. In: Historická fotografie, 10, 2011, s. 62–67.
Urbánková, Naďa: Bibliografický spoupis článků
uveřejněných ve sborníku Historická fotografie v letech
2001–2009. In: Historická fotografie, 10, 2011, s. 62–67.
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5. Odborné přednášky
⁄
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY V PROSTORÁCH TMB
⁄

⁄

⁄
⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Přednáška-Cizojazyčný výklad v expozicích TMB
zahraničním studentům Masarykovy univerzity v Brně
26.01.2011 (účast 20 osob)
Expedice na ČO-OJU 2009 05.02.2011 (účast 16 osob)
Tradice a zvyky nepálské etnické skupiny Nevárů
06.02.2011 (účast 12 osob)
První češka na osmitisícovce 1984
12.02.2011 (účast 92 osob)
Expedice na ČO-OJU 2005 13.02.2011 (účast 38 osob)
„Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – nově otevřená
kulturní památka TMB“; valná hromada Společenstva
kovářů – KPTMB 05.03.2011 (účast 60 osob)
K vývoji železářských pecí, 1. část; 30. seminář
Archeologia technica, 12.04.2011 (účast 60 osob)
Přednáška při příležitosti semináře „Kulturní dědictví
vody“ uspořádaného českým národním komitétem
ICOMOS, Vodní mlýn ve Slupi 19.04.2011 (účast 30 osob)
Přednáška Čas nad námi kolem nás, 21.04.2011,
součást výstavy PLAY. (účast 10 osob)
Letecká historie a plastikové modelářství v rámci akce
Orbis Pictus – Play, 22.04.2011 (účast 45 osob)
CIMUSET, 06.05.-10.05.2011, příspěvek
„Metodické centrum konzervace - struktura a činnost“
(účast 48 osob)
Muzejní aktivity Technického muzea související
s ostrahou hranic v objektech in situ na jižní Moravě.
Pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada v Šatově a bývalá
budova celnice v Hatích; 17.05.–19.05.2011 (účast 50 osob)
Preservation of Technical Heritage under the auspices
of the Technical museum in Brno“. Konference CIMUSET,
06.06.2011 (účast 48 osob)
„The documents of prominent engineers in the collections
of the Technical Museum in Brno“;
Konference CIMUSET 2011, 06.06.2011 (účast 48)
„Historic vehicles in the Technical museum in Brno

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄

collections and their presentation to the public“,
Konference CIMUSET 2011, 06.06.2011 (účast 48)
Jaké to bylo? Muzejní sbírka jako poslední důkaz slávy
brněnského textilního průmyslu / What was it like?
Museum collection at the latest evidence
of Brno textile industry fame. Konference CIMUSET 2011,
06.06.2011 (účast 48)
History of Technical Museum in Brno;
Konference CIMUSET 2011; 07.06.2011 (účast 48)
„Šaratica spraví, rychle Vaše zdraví! K historii firmy
Šaratica“, seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka
a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie
a veterinárního lékařství; 22.06.2011 (účast 60 osob)
Přednáška v rámci exkurze zahraničních účastníků
při zasedání komise PR při AMG 19.09.2011 (účast 25 osob)
Přednáška Mlýny na staré Dyji, Konference
Vodní mlýny IV.; Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
10.10.–12.10.2011 (účast 50 osob)
Přednáška Člověk a jeho životní prostředí 30.11.2011
(účast 30 osob)

Oddělení Dokumentace tyflopedických informací:
Přenášky pro studenty a pedagogy vysokých a středních
škol v expozici Kultura nevidomých
⁄ přednáška pro studenty kat.spec.Ped MU v Brně 04.10.2011
(účast 21 osob)
⁄ přednáška pro ZŠ Herčíkova 01.11.2011 (účast 19 osob)
⁄ přednáška pro ZŠ Herčíkova 02.11.2011 (účast 20 osob)
Přednášky pro nevidomé a slabozraké v expozici Kultura
nevidomých
⁄ přednáška pro Tyflocentrum Brno 24.05.2011 (účast 20 osob)
⁄ přednáška pro účastníky kongresu NS esperantistů
19.07.2011 (účast 50 osob)
⁄ přednáška pro sdružení Vodící pes 26.10.2011 (účast 35 osob)
Přednášky pro slabozraké a nevidomé
⁄ přednáška s prohlídkou vídeňského ústavu expozice
Kultura nevidomých 07.04.2011 (účast 5 osob)
⁄ přednáška pro SONS v Blansku 10.05.2011 (účast 5 osob)
⁄ přednáška pro žáky vídeňského ústavu 21.05.2011
(účast 20 osob)
Účast celkem: 1 081 osob
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Odborné přednášky mimo TMB
⁄
⁄

⁄

⁄
⁄

⁄
⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Přednáška Tvorba a řešení inovačních zadání, VUT v Brně,
18.01.2011 (účast 25 osob)
Přednáška pro zájemce o leteckou historii v Olomouci
na téma – muzejní práce – její zásady, metodika
27.01.2011 (účast 40 osob)
Přednáška v Moravské zemské knihovně v Brně Historie
letectví – americké letouny Tractor v čs. letectvu
24.03.2011 (účast 60 osob)
Přednáška „Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů“
30.03.2011 (účast 50 osob)
Přednáška „Historie automobilismu na Moravě a její
reflexe ve sbírkách TMB“, přednáška pro U3V VUT;
04.04.2011 (účast 18 osob)
Přednáška „Historie automobilismu, vývoj spalovacích
motorů“, přednáška pro U3V VUT 11.04.2011 (účast 28 osob)
„Industriální archeologie“; Severočeská univerzita
Liberec 11.05.2011 (účast 15 osob)
Přednáška-Vysokoškolské vzdělávání v oblasti
restaurování v evropském vzdělávacím prostoru a jeho
role v rámci vzdělávání konzervátorů-restaurátorů
Litomyšl 01.06.-03.06.2011 (účast 32 osob)
Přednáška o středověkých nožích, o jejich místech
nálezů, o rozborech a předpokládaném způsobu výroby
17.06.–18.06.2011 (účast 14 aktivních kovářů)
Přednáška- X-ray Fluorescence Analyses of Gilded
Archeological Finds and Art Objects, 21.06.–03.07.2011
(účast 105 osob)
Přednáška-X-ray fluorescence analysis of ancient
and medieval brass artifacts from south Moravia
21.06.–03.07.2011 (účast 105 osob)
Přednáška Rentgenové nanoCT a jeho využití
pro nedestruktivní zobrazování artefaktů v archeologii
a konzervaci-účast na Konference konzervátorůrestaurátorů, Opava, 05.09.-08.09.2011 (účast 200 osob)
Přednáška Stabilizace rzi prostředky na bázi taninůúčast na Konference konzervátorů-restaurátorů, Opava,
05.09.-08.09.2011 (účast 200 osob)
Přednáška-Hrob s kruhovým žlabem KZP z Kyjovic
(okr. Znojmo) – výsledky multidisciplinárních analýz
terénní situace a inventáře 30.11.2011 (účast 30 osob)
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⁄

⁄
⁄

Přednáška- Doklady využívání keramických surovin
a odpadu v mikroregionu Těšetice-Kyjovice
a jejich odraz v petrografických analýzách pravěké
keramiky 30.11.2011 (účast 30 osob)
Přednáška-Povrchové úpravy kovů,NM Praha 24.11.2011
(účast 105 osob)
Přednáška-Preventivní ochrana proti korozi NM Praha
24.11.2011 (účast 105 osob)

Oddělení Dokumentace tyflopedických informací:
⁄ Beseda s pracovníky sdružení Okamžik v jejich
prostorách o historickém a současném postavení
nevidomého člověka ve společnosti 26.04.2011
(účast 30 osob)
Účast celkem: 1 192 osob

Populárně naučné přednášky
Česko-Nepálská společnost
⁄ Tsum valley akce Brýle pro Nepál –Zlobice 29.01.2011
(účast 80 osob)
⁄ Nepál-památníky a příroda-DD Medlánky 02.02.2011
(účast 24 osob)
⁄ Nepálská tradiční kuchyně-restaurace Goa Brno
02.02.2011 (účast 21 osob)
⁄ Místa, kde pobýval Budha 08.02.2011 (účast 18 osob)
⁄ Nepál-památníky a příroda- Všenory 28.03.2011
(účast 228 osob)
⁄ Místa, kde pobýval Budha a Národní park Čitván-KD Rubín
30.05.2011 (účast 95 osob)
⁄ Brýle pro Nepál-Čerčany 05.04.2011 (účast 48 osob)
⁄ Brýle pro Nepál Praha 19.05.2011 (účast 73 osob)
Účast celkem: 587 osob

Výukové přednášky
⁄

192 dílčích přednášek muzeologie, historie,
řemesel a techniky, konzervování a restaurování
(účast celkem 2 643 posluchačů)

6. Další vzdělávání
a školení zaměstnanců
Účast zaměstnanců na školení BZP, řidičů referentských
vozidel a požární bezpečnosti
Jazykové kurzy: Mgr. Bartošová, Ing. Hubr, Mgr. Kafková,
Ing. Kouřil, Ing. Kroužil, Bc. Kubiš, Mgr. Mertová, Ph.D.,
Mgr. Nekuža, Ing. Pál, M. Pelikánová, Ing. Selucká,
Mgr. Slabotínský, PhDr. Slavíková, Mgr. Stöhrová,
Ing. Štěpánek, PhDr. Urbánková
Marcela Böszörményi; kombinované studium FF MU,
obor muzeologie
Jana Dalecká; kombinované studium na FF MU, obor muzeologie
Mgr. Sylvie Dyková; doktorské studium na katedře historie FF MU,
téma disertační práce: Brno jako středisko automobilismu
a automobilového sportu v meziválečném období
Martin Hrdlička; kombinované studium na FF MU,
obor muzeologie
Mgr. Michal Mazík; doktorské studium na Ústavu chemie PřF MU
Mgr. Radek Slabotínský; dokončení postgraduálního
doktorského studia (získání titulu Ph. D.)
na Historickém ústavu FF MU
Petr Smola; kombinované studium na FF MU, obor muzeologie
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7. Cenový výměr ředitele
Technického muzea v Brně
č. 2/2011
Na základě vyhlášky o smluvních cenách
a s přihlédnutím k rozsahu jednotlivých expozic
bylo vstupné do jednotlivých expozic a objektů TMB
v roce 2011 upraveno:
Hlavní budova TMB Purkyňova 105
(včetně Panoramy):
základní vstupné 100,zlevněné vstupné 40,rodinné vstupné (dítě 6–15 let)
1 dospělý + 2 děti 150,1 dospělý + 3 děti 200,2 dospělí + 1 dítě 200,2 dospělí + 2 děti 225,2 dospělí + 3 děti 260,pouze panorama
základní vstupné 20,zlevněné vstupné 10,-

Externí technické památky
Vodní mlýn ve Slupi
základní vstupné 60,zlevněné vstupné 30,Větrný mlýn v Kuželově
základní vstupné 50,zlevněné vstupné 25,Stará huť u Adamova
základní vstupné 50,-

zlevněné vstupné 25,Kovárna v Těšanech
základní vstupné 50,zlevněné vstupné 25,Areál čs. opevnění Šatov
základní vstupné 50,zlevněné vstupné 25,Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
základní vstupné 50,zlevněné vstupné 25,Sleva se poskytuje:
žákům základních škol, učňům, studentům (řádné studium)
po předložení příslušného dokladu o studiu
držitelům ISTC a ISIC karet
držitelům průkazů EUROBEDS
držitelům průkazů FREISTAATSACHSEN
držitelům rodinného pasu českého i rakouského
(sleva 20% ze základního vstupného)
držitelům SPHERE card (sleva 20% ze základního vstupného)
Volný vstup mají:
děti do věku 6 let
držitelé průkazů ICOM, AMG a čestných vstupenek TMB
členové Kruhu přátel TMB po předložení platného členského
průkazu
držitelé průkazů ZTP
ZTP/P a jedna doprovázející osoba
pedagogický dozor při hromadných výpravách
Platnost vstupenky není omezena dnem nákupu, ale dnes
znehodnocení vstupenky odtržením kontrolního kuponu
(lze tedy nakupovat vstupenky v předstihu vlastní návštěvy
expozice).
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