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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. Jako výzkumná organizace – příjemce účelové podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (mezi výzkumné organizace bylo TMB přijato dne 30. 9. 2011 na 267. zasedání
Rady pro výzkum, vývoj a inovace) se TMB zabývá 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 či připravovaných v souladu s platnou metodikou hodnocených výsledků
výzkumu a vývoje v ČR. 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. V roce 2012 byla rozhodnutím ministrině
kultury ČR 40/2012 ze dne 20. 12. 2012 vydána zřizovací listinou Technického muzea v Brně v úplném
znění.TMB je majitelem ochranné známky č.316714 vydané Úřadem průmyslového vlastnictví podle
§ 2 ods. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ze dne 16. 2. 2011.
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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 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
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⁄ 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, automobily zemí RVHP
⁄ 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
⁄ 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
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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
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OBJEKTY
VE SPRÁVĚ TMB

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
Areál vojenských kasáren v Brně-Řečkovicích – příprava rekonstrukce
Objekt stálého těžkého opevnění (STO) MJ-S 3 „Zahrada“ + 3 lehké objekty vz. 37 (lehký
objekt vz. 37 E – VEČ 396, č. 2114 na parcele č. 4115, lehký objekt vz. 37 E – VEČ 395, č. 2296
na parcele č. 4113, lehký objekt vz. 37 A–140Z –VEČ 394, č. 2112 v provedení PAO na parcele
č. 2285), 671 22 Šatov
Poznámka : Dodatkem z roku 2012 č. 4 ke smlouvě ev. č. MO: 0612/37-35/34-O z 1. 9. 2004
došlo k úpravě předmětu výpůjčky a to tak, že bezplatně zapůjčeny zůstaly následující
objekty (ostatní jsou smlouvou převedeny viz. výše položka 11):
Pěchotní srub MJ–S 2 „Úvoz“ je na parcelách č. 2112 a 2116. (vlastníky parcel jsou Ing. B.
Vlček a Ing. M. Veselá).
Lehký objekt vz. 37 typ A–160 zesílený (Vojenské evidenční číslo 399) č. 2121 ŘOP na parcele
č. 4689. (Vlastníkem pozemku je Ing. B. Vlček)
Lehký objekt vz. 37 typ A–160 normální (Vojenské evidenční číslo 393) č. 2120 ŘOP na parcele
č. 4705. (Vlastníkem pozemku je Ing. B. Vlček.)
Lehký objekt vz. 37 A–140N (VEČ 391, č. 2113) je parcele č. 4725 (Vlastník parcely P. Obšusta).
13. Celnice Chvalovice – Hatě – zakonzervováno
14. Areál Letiště v Brně-Černovicích – prozatimní výpůjčka od MO ČR
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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 projwekty výzkumu a vývoje ⁄ bezpečnost
		 a ochrana zdraví při práci a požární ochrana ⁄ tiskováw 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 vědecko		 technický 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 ⁄ zabez		 pečení 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 nevi		 domých 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 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 restau		 rování, 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
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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 ošet		 ření 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 kovo		 litecké 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, poraden		 ství a konzultace z oblasti ochrany sbírek, konzervování a restaurování ⁄ publikační a vzdě		 lávací 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:
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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iv /

PROVOZ
instituce

Naprostá většina problémů, se kterými se TMB musí vyrovnávat, se odvíjí od realizace projektu Metodického centra konzervace a centrálních depozitářů. Původní záměr po uložení
realizace tohoto projektu usnesením vlády ČR se nepodařilo naplnit, zejména kvůli jeho
neustálým odkladům. Tím došlo k narušení harmonogramu prací spojených se stěhováním
sbírkového fondu a dílenských provozů, které sídlí v prostorách na Rokycanově ulici v Brně-Žudenicích. Je nezbytná jejich generální rekonstrukce, protože už v době jejich převodu do
správy TMB, v sedmdesátých letech, byly považovány za provizorní řešení. Tím však dochází
k dalšímu nakumulování provozních problémů. K nejzávažnějším patří havarijní stav stropu
skladu – depozitáře, jež dokládá statický posudek vypracovaný ing. Bořivojem Hložkem, zak.
číslo 1676V/31-2012, po předchozím pozorování. Tímto se dostalo ukládání sbírek v naší
organizaci do kritické situace.
REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA KULTURNÍCH A TECHNICKÝCH PAMÁTEK A STAVEBNÍ ÚDRŽBA
OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ A UŽÍVÁNÍ TMB

Oprava části vnitřních prostor a zabezpečení objektu SO 032
Vzhledem k budoucímu využití části objektu SO 032 jako depozitáře bylo nutné provést opravu
vnitřních prostor (oprava elektroinstalace, dlažby, obkladů, maleb atd.) a zabezpečení objektu,
spočívající v zabednění okenních otvorů a osazení okenních a dveřních mříží. Zhotovitelem díla
byla firma Činex spol.s.r.o. v celkovém nákladu 490 669 Kč vč. DPH.
Oprava elektroinstalace objektů SO 015,017,040,041,042,043,044,045,046
V objektech SO 015,017,040,041,042,043,044,045,046 byla provedena oprava stávající zastaralé
elektroinstalace firmou Ekosa s.r.o. v ceně 334 348 Kč vč. DPH.
Další práce a údržba
V areálu Terezy Novákové byla firmou Minks provedena další etapa redukce a ořezu dřevin, spočívající v asanaci a bezpečnostně zdravotním prořezu topolů v nákladu 111 312 Kč vč. DPH.
V areálu byla firmou František Voneš provedena dle ČSN pravidelná revize elektroinstalace budov
v nákladu 327 200 Kč vč. DPH.

Areál vojenských kasáren v Brně-Řečkovicích
Oprava střechy objektu SO 041
V roce 2012 byla firmou Avanzo a.s. na objektu SO 041 provedena obnova hydroizolační funkce
střešního pláště provedením nové hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů o celkové
ploše 1080 m2 v nákladu 412 068 Kč vč. DPH.
Oprava vjezdových vrat a zasklení štítových oken objektů SO 040 a SO 046
Vzhledem k charakteru využití hal SO 040 a SO 046 jako depozitářů bylo nutné provést opravy vrat
a otvorových výplní tak, aby objekty byly uzavřeny proti působení vnějších vlivů i proti neoprávněnému vstupu. Zabezpečení objektů spočívá v osazení zasunovacích závor k vratům a v zabednění – přesklení štítových oken. Akce byla realizována firmou Romex s.r.o. v nákladu 335 013Kč
vč. DPH.

Celnice Chvalovice – Hatě
Oprava dešťové kanalizace
Z důvodu zatékání dešťových vod do sklepních prostor objektu bylo nutné provést opravu dešťové kanalizace s vybudováním nové vpusti v krajnici vozovky. Oprava byla realizována firmou
Mustela s.r.o. a náklady na akci činily 496.693 Kč vč. DPH.
Oprava střechy
Z důvodu prasklin ve střešní povlakové krytině docházelo k zatékání dešťové vody do objektu.
Plocha střechy o výměře 461 m2 byla ošetřena stěrkovou krytinou Sanakryl. Opravu střechy provedla firma Mustela s.r.o. v nákladu 404 285 Kč vč. DPH.
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Konzervátorské dílny a depozitář v Brně-Židenicích
Oprava střešní terasy
Na objektu bylo nutné opravit střešní terasu z důvodu zatékání dešťových vod (styk terasy
se sedlovou střechou a štítem) do společných prostor dílen, včetně úpravy stávajícího zábradlí, které nevyhovovalo svou výškou normám. Realizace zakázky provedla firma Napa spol.s.r.o.
ve výši 226 818 Kč vč. DPH.

Areál Letiště v Brně-Černovicích
V objektu bylo nutné provést základní údržbu a opravu elektroinstalace včetně výměny nefunkčních světelných zdrojů v nákladu cca 90 000 Kč vč. DPH.

Hlavní budova muzea
Na ploché střeše objektu byl instalován firmou A1 czech s.r.o. nový světelný LED nápis „Technické
muzeum v Brně“ k upoutání veřejnosti na objekt TMB. Náklady na instalaci činily cca 100 000 Kč

Vodní mlýn ve Slupi
Firmou Mustela spol.s.r.o. byla provedena rekonstrukce tzv. Zuppongerova kola, které bylo později umístěno jako venkovní exponát mlynářského řemesla. Náklady na vyspravení a osazení
činily cca 115 000 Kč vč. DPH. Dále byly na objektu provedeny drobné opravy sádrových omítek
v podloubí a došlo i k úpravě vodního náhonu u objektu.

Ostatní
Z důvodu stáří (r. v. 2005) a provozního opotřebení (cca170 tis.km) byl prodám služební automobil
Renault Megane, jako náhrada byl pro potřeby TMB pořízen nový osobní automobil Renault Latitude od firmy Auto Pokorný s.r.o. v ceně 385 000 Kč vč. DPH.
Pro potřeby oprav a údržby objektů byla od firmy Šimara zakoupena pracovní plošina Nifty Lift
120 s pracovní výškou 12,3 m a bočním dosahem 5,1 m . Cena plošiny byla 222 000 Kč vč. DPH.
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SBÍRKOTVORNÁ
ČINNOST

V.I.1. / Evidence
Sbírka TMB je v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR zapsána pod evidenčním číslem TMB/002-05-0-/131002. Sbírkový fond obsahoval k 31. 12. 2012 celkem
52 351 inventárních čísel (31 839 přírůstkových čísel rozepsaných na 52 351 inventárních čísel)
a 3 dosud nerozepsaná přírůstková čísla z roku 2012. Tyto počty nezahrnují vyřazené předměty
(6 378 inventárních čísel a 5 525 čísel přírůstkových).
V roce 2012 muzeum získalo celkem 300 nových přírůstků. Zpracováno a rozepsáno bylo 297
přírůstkových čísel představujících 596 inventárních čísel. Tři přírůstková čísla obsahující
velké soubory o mnoha kusech budou postupně zpracována a rozepsána na čísla inventární
v následujícím období. Evidence sbírkového fondu je vedena v programu DEMUS. Následující
tabulka uvádí přehled přírůstků a úbytků v období posledních dvanácti let. Výstupy pro přehled
jsou zpracovány z počítačového programu Demus, přičemž zásadní datem byl přístup do CES
k 30. 7. 2002. V přehledu je zapsána celá původní sbírka a všechny přírůstky a úbytky včetně
průběžného rozepsání přírůstkových čísel na inventární z předcházejících let. V současné evidenci jsou stále přírůstková čísla, kterým nebyla dosud přidělena inventární čísla. Po přidělení
těchto čísel dojde ke změně celkových počtů, aniž by tento nárůst odpovídal novým přírůstkům
v daném roce. Pouze z tohoto důvodu bude docházet ke skokové změně celkového počtu inventárním čísel, která nebude odpovídat přírůstkům. Další tabulky s podrobným rozpisem akvizic
v roce 2012, s rozpisem akvizic per rollam a s přehledem přírůstků v TMB v letech 1953 až 2000
jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy.
V měsících dubnu a říjnu se uskutečnila jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost.
Byl odsouhlasen nákup 92 sbírkových předmětů. Panem ředitelem byl schválen nákup 39 předmětů per rollam. Zbývající počet nových přírůstků byly dary (71 př. č.), bezplatné převody (50 př. č.),
nálezy (44 př. č.), výzkum (2 př. č.) a výroba (2 př. č.).
V roce 2012 bylo v souladu s platnou legislativou ze sbírky TMB a současně i z CES MK vyřazeno
celkem 174 přírůstkových čísel a 203 čísel inventárních.
Poradním sborem bylo také schváleno vyřazení několika předmětů z oboru 20.00 Stereodiapozitivy, systematicky evidovaných v modulu Fotoarchiv.
Dle platných nařízení byla také prováděna inventarizace sbírkového fondu. V roce 2013 byl dokončen desetiletý cyklus periodické inventarizace sbírek, který začal v roce 2003. Byla provedena
inventarizace všech sbírkových předmětů zapsaných ve sbírce TMB vedené v CES MK ČR.

Nové přírůstky

Odpisy z celého sbírkového fondu

počet
přírůstkových
čísel

počet
inventárních
čísel

2001

834

1332

0

57

2002

241

256

1752

284

2003

173

244

0

0

2004

403

234

3

116

rok

počet
odepsaných
přírůstkových čísel

počet
odepsaných
inventárních čísel

2005

546

680

10

63

2006

471

554

6

10
11

2007

290

836

62

2008

262

654

7

7

2009

462

578

7

7

2010

319

508

0

0

2011

335

409

1

1

2012

300

596

174

203

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost v roce 2012: Ing. Ivo Štěpánek (předseda)
Externí členové: Ing. Ivan Krejčí, CSc, Mgr. Eva Konečná, Ing. Libor Procházka, PhDr. Jiří Merta
Interní členové: Ing. Jaroslav Pipota, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Ondřej Merta, Pavel Řezníček,
Renata Pelíšková, Ing. Martin Kroužil, Milada Pavlasová
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Souhrnná zpráva o inventarizaci muzejní sbírky
prováděné v souladu s ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 122/2000 Sb.,§ 12 tohoto zákona
a § 3 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb.
Název sbírky: Sbírka Technického muzea v Brně
Číslo sbírky: TMB/002-05-06/131002
Název správce sbírky: Technické muzeum v Brně
Osvědčení o zápisu do CES vydáno dne: 30. 7. 2002
Počet movitých věcí ve sbírce je méně než 500 000
Za rok 2012 bylo inventarizováno 19,7 % sbírky (10 389 sbírkových předmětů).
K 31. 12. 2012 bylo provedeno 100 % inventarizace celé sbírky.

Stav sbírky – stručný popis zjištěného (fyzický stav + evidence):
Byla provedena fyzická kontrola stavu a uložení všech sbírkových předmětů. Případné změny
stavu a lokací byly v evidenci opraveny. Současně byla prováděna selekce sbírky a vyřazení
nadbytečných, poškozených a zničených sbírkových předmětů. Uložení sbírkových předmětů
není ani zdaleka ideální, protože za dobu inventarizace nebyly poskytnuty zřizovatelem žádné
finanční prostředky na vybudování odpovídajících depozitárních prostor. Takže při dlouhodobém uložení sbírkových předmětů v ne zcela vhodném prostředí bude i nadále docházet
k jejich degradaci a poškozování. Situaci může vyřešit pouze výstavba nových depozitářů.
Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány, pouze nedostatky zjištěné při inventarizaci
v roce 2012 budou odstraněny do konce roku 2013. Jedná se o dohledání několika předmětů,
další selekci sbírky a dokončení převodu systematické evidence stereodiapozitivů z modulu
Demusu Katalog do modulu Fotoarchiv. Tato poslední změna se promítne i do CES MKČR, protože dojde k nahrazení některých inventárních čísel skupinami nových.
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V.I.2./ Zápůjčky a výpůjčky
Na základě Smlouvy o výpůjčce (celkem bylo uzavřeno 17 těchto smluv) muzeum zapůjčilo bezplatně 165 sbírkových předmětů, z toho:
⁄ 138 předmětů za účelem výstavním
⁄ 12 předmětů k prezentaci
⁄ 1 předmět pro studijní účely
Struktura vypůjčitelů byla následující:
⁄ Muzea: 7 smluv na 67 předmětů
⁄ Soukromé osoby: 1 smlouva na 1 předmět
⁄ Ostatní subjekty: Klub sportu a kultury, D.A.N. Production, s.r.o.; Občanské sdružení řemesel
⁄ Kunštát; Obec Prštice; Kulturatorium o.s.; Národní divadlo Brno
Nájemní smlouvou (celkem muzeum uzavřelo 6 těchto smluv) bylo pronajato celkem 42 sbírkových
předmětů, přičemž za účelem propagace to bylo 10 předmětů a nájem za účelem předváděcí jízdy
představoval 32 sbírkových předmětů.
Z výše uvedeného získalo TMB finanční příjem ve výši 23 000 Kč.
Jedna smlouva byla hrazena vzájemným zápočtem celkem v ceně 50 000Kč.
Výpůjční smlouvou (celkem uzavřeno 30 těchto smluv) bylo vypůjčeno bezplatně celkem 407
předmětů, z toho pro:
⁄ Muzea: 9 smluv na 190 předmětů
⁄ Galerie: 2 smlouvy na 14 předmětů
⁄ Vysoké školy : 7 smluv na 159 předmětů
⁄ Soukromé osoby: 6 smluv na 25 předmětů
⁄ Ostatní subjekty: 6 smluv na 19 předmětů (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Římskokato
lická farnost u kostela sv. Jakuba, Tyfloservis o.p.s. Brno, MVVS Brno, Památník národního písemnictví)

12 / technické muzeum v brně

V.I.3./ Výběr z akvizic 2012
V roce 2012 byla sbírka TMB doplněna o několik potravinových strojů, které vhodně doplní
expozice národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, jedná se např. o rohlíkovací stroje
(výr. zn. Roseman a Spitz, Liberec a Adler), děličku na těsto (výr. zn. Brauner a Klasek nach Emil
Pleva Wien), elektrickou míchačku na těsto či mísicí stroj Roseman a Spitz. Kromě toho byl z této
oblasti sbírkotvorného zájmu získán elektrický cukrářský stroj s příslušenstvím, který byl využíván v hotelové kuchyni hotelu Černigov v Hradci Králové jako hnětač a šlehač. Stroj je plně funkční,
je rakouské či německé výroby, cca z roku 1908.
Zajímavostí z oboru řemesel, konkrétně krejčovského, je plisovací stroj, který sloužil v 60. letech
20. století k vytváření 1 cm plisé sámků (původní majitelka paní Plánková, ke stroji přidala také
papírové šablony určené k plisování kruhových sukní.
Obor textil, jehož správa je poněkud utlumena z důvodu čerpání rodičovské dovolené kurátorky,
byl rozšířen o vpichovací stroj Bywater z roku 1965 opatřený průtahovými válečky a ojehlenými deskami, které se stlačují a zajehlují vlněné rouno, čímž ho zplsťují. Stroj byl používán pro
výzkumné účely ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně. Dnes je tonto ústav činný pod názvem
Textilní zkušební ústav, s.p. Dále byl do téže sbírky přijat analyzátor surovinového složení – Konstator, který byl využíván při rozlišování tkanin z čisté vlny od tkanin s příměsí jiných vláken přírodní (bavlny) nebo chemické podstaty. Přístroj je z období 30. až 40. let 20. století.
Do oboru strojírenství přibyl například model lisu T1000 (výrobek pana Hejtmana, který na takovém stroji pracoval v Moravských železárnách v Olomouci) a dvě transformátorové svářečky. První
z nich, Elektrokov JS 90, je výrobkem československé firma Elektrokov Znojmo z roku 1969, druhá
je prozatím neznámého výrobce, dle štítku byla vyrobena v období Protektorátu Čechy a Morava.
Z důvodu rodičovské dovolené kurátorky je podobně jako u oboru textil utlumena akviziční činnosti
historických vozidel a spalovacích motorů, přesto byla sbírka v průběhu roku inventarizována
a rozšířena o několik pozoruhodných dokladů: speciální automobil Chevrolet SA-N2-RTG užívaný celní správou jako mobilní rentgenové zařízení, originální návrh nárožního štítu Mototechna
s textem „Mototechna n.p. slouží motorismu, cyklistice, myslivosti“, soubor plakátů k Velké ceně
ČSSR ze 60. a 70. let 20. století, jejichž autorem je brněnský závodník a výtvarník Vladimír Valenta.
Významnou akvizicí bylo získání dvou vozů a to, osobního automobilu Škoda Š 120 S Rallye
a kropicího vozu Škoda 706 RTH.

Do sbírky vozidel MHD byl zakoupen tramvajový vůz T3M evid. č. 1594 DP města Brna. Tento
exemplář reprezentuje první typ vozidel MHD s tyristorovu pulzní regulací rozjezdu (elektrická
výzbroj ČKD TV1).
Ke sbírkotvorné činnosti oborů panorama a stereovize je třeba poznamenat, že výrobu druhé
části fyzických kopií starší části fondu se nepodařilo zajistit z důvodu protestu jedné z oslovených firem proti výsledkům výběrového řízení na dodavatele. K novější části fondu stereodiapozitivů bylo vytvořeno 561 karet v databázi Demus-Fotoarchiv (Rusko, Ukrajina, Uzbekistán,
Černé moře). Do sbírek bylo získány: 63 ks stereodiapozitivů (s námětem venezuelské Guayánské vysočiny), stolní stereokukátko individuální, stereofotografie a stereodiapozitivy (většinou
s námětem ČR). K nově založenému oboru fotografický materiál byly získány diapozitivy a započala příprava zpracování dosud nezpracovaného fondu skleněných negativů převedených z knihovního fondu TMB.
Z akvizic sbírky přesná mechanika – střelné zbraně zmiňme získání nastřelovací zkušební
stolice vyrobené v roce 1936 Zbrojovou Brno. Byla určena pro pušky systému Mauser, které se
ve Zbrojovce Brno rovněž vyráběly. Nastřelovací stolice sloužila při zkušebních střelbách, kterými
procházely zbraně před dodáním zákazníkovi.
Do oboru militaria byl bezúplatným převodem z Ministerstva obrany ČR – Odboru pro nakládání
s nepotřebným majetkem získán automobil Praga V3S s přívěsem a zabudovanou rádiovou stanicí
R-140P určenou k zabezpečení utajeného i neutajovaného spojení v sítích letectva a vojsk PVOS.
Další akvizicí byl automobil Praga V3S M2 BASA, jež je mobilním kompletem bojového stanoviště
pro vrtulníkové letky BASA II-L. Souprava je určená k zabezpečení vrtulníkové přistávací plochy
k přistání vrtulníků ve dne a v noci. Ve skříňové nástavbě se nachází několik pracovišť. Od stejného původce je i přívěs A3 skříňový – dvounápravový, třítunový přívěs se skříňovou celokovovou karoserií určený především pro zástavbu dílenského zařízení nebo pro skladovou činnost.
Nákupem od soukromých majitelů TMB získalo protitankový kanón ráže 85 mm vz. 52. Kanon
vyráběla firma Škodovy závody po 2. světové válce (zařazen do výzbroje československé armády).
Určen byl k ničení lehkých a středních tanků, samohybných děl a jiných mechanizovaných prostředků nepřítele. Pro konstrukci byla využita prodloužená hlaveň kanónu určená pro střední
tank T-34. Jako střelivo se používal 85 mm náboj vz. 44 S, který byl původně určen pro kanón
tanku T-34. Zajímavostí ze sbírek je vojenská postel z roku 1938 označená přejímací značkou
armády a rokem 1938, či ventilátor lehkého opevnění vz. 37 – tyto ventilátory byly do všech stavebně dokončených objektů instalovány v letech 1937–1938.
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V roce 2012 byl zpracován vojenský materiál, který byl již dříve získán prostřednictvím Odboru
pro nakládání s nepotřebným materiálem Ministerstva obrany ČR
Automobil Praga V3S Štábní
Automobil Praga V3S PAD mechanická dílna
Automobil Praga V3S TO – 5
Automobil Praga V3S SUEZ M
Automobil Praga V3S Jeřáb AD080
Automobil Praga V3S OZ–88
Automobil Praga V3S POKA 3/1
Automobil Praga V3S Kub E
Automobil Praga V3S PHEL vz.61
Automobil Praga V3S POP
Automobil Praga V3S valník s hydraulickou rukou
Automobil Praga V3S PRÁM
Kuchyně polní PK–60
Kuchyně polní PK–26 H
Kuchyně polní PK–60
Přívěs valníkový PAJ 1 V
Přívěs chladící 1T Nanuk
Přívěs na vodu C180V
V oboru letectví a kosmonautika bude přínosem dokumentace získaná z pozůstalostí po významných osobnostech oboru p. Hulovi z Prahy (plastikové modely a literatura), R. Chudobovi z Brna
(literatura), Ing. P. Rajchartovi z Plzně (časopisy, modelářské plánky aood.) a M. Fialovi z Prostějova (unikátní fotografická sbírka). Dále byly získány, ale dosud čekají na své zpracování, dva průzkumné dálkově řízené letounky SOJKA, které byly zčásti vyráběny v Aveku v Brně-Medlánkách.
Jeden je staršího typu s českým motorem, druhý s motorem Rotax.

14 / technické muzeum v brně

v.2 /

VĚDA
A VÝZKUM

Celkem bylo v TMB v roce 2012 zpracováváno 21 vědeckovýzkumných úkolů. Z toho byly tři
projekty podpořeny z veřejných zdrojů, ostatní jsou řešeny jako interní výzkumné projekty.
Na základě kvalifikovaného odhadu se na řešení vědeckovýzkumných úkolů podílí celkem
21 zaměstnanců v rámci 50 % objemu své práce (7 z MCK a 14 z DOVaT) a 15 zaměstnanců
vykonává v rozsahu 20 % objemu své práce technickou podporu k realizaci daných úkolů.
V celkovém přepočtu se jedná o 13,5 úvazků na vědeckovýzkumné úkoly, odpovídající 12,9 %
objemu pracovní kapacity muzea (105 přepočtených zaměstnanců). V roce 2012 bylo vytvořeno celkem 57 výstupů plnění úkolů výzkumu a vývoje – do tohoto počtu jsou zahrnuty publikační výstupy nahlášené do RIV, konzervátorské zprávy zpřístupněné badatelům, návrhy
přijatých projektů doložené kladným posudkem, realizované výstavy doložené scénářem
a ohlášené referáty na konferencích (v této statistice vycházíme z koncepce NIPOS, podrobný
přehled výstupů je uveden v příloze výroční zprávy).

V. 3. 1. Projekty podpořené z veřejných zdrojů – program výzkumu NAKI Ministerstva
kultury ČR
Industriální dědictví Moravy a Slezska
Identifikační kód – DF12P01OVV039
Řešitel příjemce-koordinátora – Národní památkový ústav: Doc. Miloš Matěj
Řešitel příjemce – Technické muzeum v Brně: PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Spoluřešitelé příjemce: Mgr. Ondřej Merta, PhDr. Jiří Merta
Projekt se zabývá specifickým segmentem kulturního dědictví vymezeného regionu, a to ve dvou
rovinách. První z těchto rovin představuje prohloubení poznání průmyslového dědictví v šiřších
souvislostech na tématech pro daný region významných a formujících, dosud však komplexně
nezpracovaných:
Severní dráha Ferdinandova jako významná dopravní stavba střední Evropy, budovaná v průběhu
19. století na území tří států a jako páteřní a další průmyslový rozvoj určující dopravní tepna procházející Moravou a Slezskem v ose severojižní jako spojnice Krakova a Vídně. Propojení jednotlivých úseků dráhy v její původní celistvosti poskytne nejen představu výjimečnosti dopravního
díla, ale také základ pro zhodnocení jejího významu v rámci evropského kontextu.
Textilní průmysl na příkladu dvou měst – Frýdku-Místku a Brna, dvou významných, byť měřítkem
rozlišných textilních center. Frýdek-Místek představuje typický příklad menšího průmyslového
centra, Brno pak nadregionální vlnařské centrum, významné v rámci rakousko-uherské monar-

chie a později s dominantním postavením v československém vlnařském průmyslu. Především
tímto tématem se zabývají řešitelé z TMB. Textilní průmysl v Brně zde představuje významného
činitele v urbanismu města, který ovlivnil podobu celých městských částí, a hybatele rozvoje
moravské metropole. Vysoká úroveň produkce dokládá vyspělost odbornou a technickou, kvalita
průmyslové architektury potvrzuje nadregionální status. Vzhledem k tomu, že brněnský textilní
průmysl prakticky zanikl v 90. letech 20. století a stavební doklady dále zanikají, znamená jejich
pečlivá deskripce důležitý doklad nejen pro brněnské vlnařství, ale pro širší kontext zkoumání
daného oboru v rámci (středo)evropského kontextu. Průzkum není zaměřen pouze na popis
a výčet brněnských textilních továren, ale na celý vrstevnatý obraz, propojující vývoj významných brněnských firem s rozvojem města a zasazený do kontextu vývoje odvětví. Zkoumání jeho
hmotných dokladů se soustředí na stavební fond a na hmotné doklady užívaných předmětů v textilním průmyslu, školství i výzkumu a vývoji, zejména se jedná o technologické zázemí podniků
i odborných škol, a produkce brněnských firem, dochované ve sbírkách TMB. Vybraná témata
jsou zkoumána prostřednictvím terénních průzkumů hmotných dokladů průmyslové činnosti,
studia a vyhodnocení archivních materiálů, sbírkových muzejních fondů a odborné literatury
a srovnávací dokumentace zahraničních příkladů. Druhou rovinu projektu pak představuje zpřístupnění a prezentace poznatků prostřednictvím specializované mapy s odborným obsahem
pro industriální dědictví Moravy a Slezska, výstav a odborných publikací dle jednotlivých témat,
které je očekáváno v průběhu zpracování projektu.
Práce byla zaměřena na revizi, identifikaci, soupis a digitalizaci obsahu sbírkového a knihovního fondu TMB se zřetelem k textilnímu strojírenství a školství a strojového vybavení
ve městě Brně, případně na Moravě a ve Slezsku. Současně proběhly průzkumy výtěžnosti
archívních fondů Národního archivu, Moravského zemského archivu a sbírek Národního technického muzea v Praze a Muzea textilu v České Skalici včetně knihovních fondů a byla pořízena aktuální fotobanka současné podoby bývalých i novodobých textilních podniků na území
města Brna původně patřících do 90 let 20. století pod národní podniky Vlněna, Mosilana, Bytex,
Lanares, Výzkumný ústav vlnařský, Výzkumný ústav pletařský, Zbrojovku. Ve spolupráci s textilními znalci jsou prováděny technologické rozbory vybraných textilních vzorníků ze sbírky TMB
a vytipovaných příkladů je sestavena 3D modulace vzorků tkaniny s důrazem na názorné představení vazby a barevné kombinace osnovních a útkových nití. Tyto modulace budou použity
zejména v plánované výstavě, elektronických výstupech projektu, na konferencích a při práci
s veřejností během plánované výstavy. Dále byl zahájen průzkum paměťových institucí (Moravský zemský archiv, Národní muzeum) za účelem shromáždění mapových podkladů říčních toků
a stok na území města Brna v průběhu 18. až 19. století a za účelem sestavení portrétní galerie osobností spjatých s textilním průmyslem, strojírenstvím a odborných textilním školstvím
ve městě Brně.
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Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvalé udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950
Identifikační kód-DF11P01OVV017
Řešitel příjemce-koordinátora – Národní ústav lidové kultury ve Strážnici: PhDr. Martin Šimša
Řešitel příjemce – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: prof. Jiří Příhoda
Spolupráce TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Žaneta Kubingerová, Mgr. Michal Mazík a Renata
Pelíšková.
TMB je do projektu zapojeno jako poskytovatel jedinečných služeb, nikoliv v pozici spoluřešitelů. V rámci projektu proběhlo konzervování vybraného souboru textilních vzorníků v MCK TMB,
a spolupráce při stanovení metodiky ošetření textilních vzorníků – čištění, odkyselení lepení.
Projekt si klade za cíl vypracovat systematiku třídění oděvních součástek podle detailů jejich
střihových konstrukcí a materiálu. V rámci projektu bude provedena analýza a třídění sbírkového materiálu uloženého v muzejních sbírkách. Zjištěné informace budou využity při analýze
původu a vývoje jednotlivých typů oděvních součástek, jakož i jejich rozšíření na sledovaném
území, včetně území bezprostředních sousedů. Příjemce z Masarykovy univerzity se zabývá tou
částí projektu, která se věnuje problematice konzervace, uložení a vytvoření trvale udržitelného
prostředí depozitářů. TMB vstoupilo do projektu jako dodavatel jedinečných služeb – projekt využívá informace o textilních vzornících z fondu TMB jako srovnávacího materiálu. Kurátorka sbírky
textilu vede skupinu zkoumající textilní materiály, vypracovává systematiku popisu, identifikace
a třídění vlněných tkanin a dokumentaci vzorníků vlněných tkanin ze sbírky TMB. Konzervátorka
textilu byla pověřena vytvořením kresebné dokumentace vybraných sbírkových předmětů (kalhoty,
vesty, kabátky a kabáty).

Plazmochemické technologie pro kulturní dědictví
Identifikační kód – DF11P01OVV004
Řešitel příjemce – Fakulta chemická VUT v Brně: doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Garant TMB: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.
Další spolupráce: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík, Mgr. Martin Hložek, Ph.D., Renata Pelíšková
Pokračování další etapy projektu, která je v rámci kooperace s TMB zaměřena na aplikaci plazmochemického ošetření železných archeologických nálezů. V blokových měřeních, které proběhly
v tomto roce, jsme se zaměřili na sledování hlavních parametrů plazmochemického ošetření –
byla hodnocena nestabilita plazmatu v souvislosti s elektrickými ukazateli zařízení, proběhlo
ošetření modelového železného vzorku pro získání záznamu spektroskopického měření v prů-
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běhu ošetření předmětu vodíkovým plazmatem. Další série měření měly za cíl stanovit homogenitu
plazmatu provedením experimentů s nestejnou polohou vzorků na podložkách v aparatuře a také
prověřit vliv délky plazmochemického ošetření na stav reálných archeologických artefaktů. Vyhodnocování experimentů probíhá za využití řady analytických metod např. SEM-EDX a EMPA a XRD.

V. 3. 2. / Interní výzkumné úkoly financované z vlastních zdrojů TMB a MCK
Výzkum starého železářství
Garant: Mgr. Ondřej Merta, PhDr. Věra Souchopová, CSc., PhDr. Jiří Merta
Pro demonstraci technologických pochodů při výrobě železa přímou metodou jsou v prostoru
Staré huti u Adamova realizovány experimentální tavby v replikách slovanských železářských
pecí, jejichž relikty byly odkryty při archeologických výzkumech raně středověkých hutí, které
probíhaly od 70. let minulého století v přilehlé oblasti střední části Moravského krasu. Slovanští
hutníci provozující zpracovávající místní limonitické rudy od 8. století po závěr 11. století užívali
postupně tří typů šachtových pecí. Výsledkem tavby byla železná houba o hmotnosti 2–3 kg, která
byla na místě upravena do bochníkovitého polotovaru se zásekem, určeného k dalšímu kovářskému zpracování. Palivem bylo dřevěné uhlí získávané výpalem v milířích ze dřeva místních
lesů. Oblast Moravského krasu nebyla do počátku 13. století trvale osídlena, činnost hutí byla
organizována ze správního centra na hradisku Staré zámky u Líšně. Tradice experimentů v areálu
starého slovanského železářství ve Staré huti u Adamova navázala na dřívější tavby v tehdejším Okresním muzeu v Blansku organizovanými archeoložkou muzea PhDr. Věrou Souchopovou,
CSc. Experimenty a ukázkové tavby pro veřejnost probíhají od roku 1994. Smyslem experimentů
je ověření teorie metalurgických pochodů v replikách železářských pecí zjištěných archeologickými
výzkumy při řemeslném zvládnutí procesu tavby a maximálním využití autentických technických
materiálů. Na tavby navazují workshopy starého železářství, jichž se účastní řada zahraničních
a tuzemských odborníků zabývajících se problematikou hutnění železa a jeho zpracování. (Akademie věd a umění v Lublani), Matjaž Bizjak (Městské muzeum Lublaň), Viktoria A. Kolesnikova
(Archeologický ústav Ukrajinské akademie věd Kijev), Danica Staššíkova – Štukovská (Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra). Spolupořadatelem akce byl Archeologický ústav AV ČR
v Praze zastoupený Jiřím Hoškem. V jejich rámci jsou získáné houby – produkty taveb - na místě
kovářsky zpracovány, případně probíhá experimentální výzkum dalších souvisejících technologií,
např. milířování, přičemž je získané dřevěné uhlí části použito jako palivo při experimentech, zbylá
část byla ponechána k využití při dalších tavbách. Experimentální tavba v externích prostorách
areálu Stará huť u Adamova proběhla k 21. a 22. 9. 2012 za účasti 120 účastníků.
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Pasportizace externích technických památek ve správě TMB
Garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman Řezníček, Mgr. Marie Gilbertová, Ing. Miroslav Břínek,
Mgr. Petr Nekuža, PhDr. Petra Mertová, Mgr. Hana Bartošová
Pro každou z externích nemovitých památek ve správě muzea je zpracováván tzv. pasport obsahující zevrubnou dokumentaci k provozu, historii a rekonstrukci památky a archiv souvisejícího
materiálu. Při pasportizaci je uplatňován multioborový pohled na tento segment kulturního
dědictví. Pasport jako součást odborné správy památky je uložen v TMB a je průběžně doplňován.

Základní průzkum kolekce negativů (nezpracovaný fond fotografií)
Garant: PhDr. Naděžda Urbánková, PhDr. Jiří Merta a kolektiv DOVAT
Úkol je koncipován jako tematické, materiálové a technologické vyhodnocení kolekce negativů
z fondu knihovny TMB (cca 25 000 položek). Součástí úkolu je postupné naskenování negativů
a základní verifikace jejich obsahu, následné převedení vybraných negativů z knihovního do sbírkového fondu TMB, detailní zhodnocení a popis obsahu snímků a jejich využití v další výzkumné,
publikační a prezentační činnosti TMB.

Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany technického
a industriálního dědictví
Garant: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Marie Gilbertová, Mgr. Pavla Stöhrová, průběžně spolupráce různých odb. pracovníků DOVAT
V rámci projektu jsou zpracovávány a formou publikačních výstupů a přednášek prezentovány
výsledky k výzkumu nad těmito dílčími tématy: dějiny technického muzejnictví; specifika muzejní
identifikace movitých předmětů z oborů vědy a techniky; muzejní marketing a muzejní pedagogika
v TMB; profesní instituce CIMUSET a MUT; zpracování dokumentů k vývoji oboru konzervování-restaurování v ČR (v jednání předání oborového archivu ke zpracování a správě v TMB). V průběhu
projektu budou dle zájmu zadávány příslušná témata pro zpracování jako ročníkové či závěrečné
práce studentů oboru muzeologie FF MU. Plánováno je nejen vypisování prací s muzeologickou
tématikou, ale i podíl na zpracovávání pozůstalostních a dokumentačních fondů např. z oborů
textil, doprava, strojírenství, záznam mechanické hudby apod.
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Dlouhodobá strategie budování sbírkového fondu TMB
Garant: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Roman Řezníček, Mgr. Marie Gilbertová, Ing. Miroslav Břínek,
Mgr. Petr Nekuža, PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Mgr. Hana Bartošová, Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.,
Ing. Tomáš Kocman, Ing. Jiří Macek
Cílem projektu je efektivní muzejní dokumentace specifické části movitého kulturního dědictví
– dokladů historického vývoje techniky a průmyslu. V rámci projektu je rozšiřován sbírkový fond
včetně sekundární doprovodné dokumentace především autentickými doklady (koupě, dary, sběr
v terénu), experimentální výrobou a převody od partnerských a spolupracujícíh institucí. Za tímto
účelem je zpracován Sbírkotvorný plán TMB s jasně vytýčenou strategií a zhodnocením potenciálu sbírek TMB a v blízké budoucnosti je plánováno zpracování metodiky muzejního zpracování
sbírkových předmětů oborů technika a doporučení pro jejich muzejní správu a využívání.

Archeometrický průzkum a konzervace vybraných nálezů z langobardského
pohřebiště – lokalita Kyjov
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D., Renata Pelíšková
Projekt je řešen ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně. V roce 2012 byly prováděny
materiálové analýzy nálezů z pohřebiště z doby stěhování národů v Kyjově, kde bylo prozkoumáno 250 hrobů, které náleží germánskému kmenu Langobardů. Byly provedeny průzkumy spon
z barevných kovů, které jsou zdobeny skleněnými nebo kamennými vložkami. V rámci metodiky jsme se zaměřili na jednoduché rozeznávání kamenných a skleněných ozdob vložených
ve sponách, což má zásadní význam pro samotnou interpretaci nálezů i další postup jejich konzervace. Obdobným způsobem jsme ověřovali možnosti vyhledávání pozlacených plošek, které se
nacházejí pod korozními produkty. Jednoduchou analýzou pomocí XRF aparatury, kdy se svazek
záření nasměruje kolmo na povrch ozdobné vložky, jednoznačně podle píků na křivce rozeznáme,
zda byl použit kámen nebo sklo. Rovněž pozlacení pod korozními produkty se projevuje při ozáření
slabým píkem zlata na pozadí XRF křivky. Výsledky XRF analýz ozdob byly ověřeny pomocí analýz
SEM-EDX a pozlacená místa byla rozpoznávána pomocí RTG snímků spon. Výsledky materiálového
průzkumu byly zpracovány do webové databáze výsledků analytických metod. V roce 2013 budou
zpracovávány výsledky materiálového průzkumu a bude pokračovat hodnocení dalších nálezů.

Záchrana litinového šperku II
Garant: Ing. Martin Mrázek, Ing. Martin Kroužil
Cílem projektu je ověření původní výrobní technologie odlévání šperků z šedé litiny. Tyto šperky
byly ve velké oblibě v polovině 19. století a jsou součástí mnoha muzejních sbírek. Manipulace
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s těmito předměty je však vzhledem k vysoké křehkosti materiálu téměř nemožná. Záměrem
projektu je proto i modifikace původní technologie odlévání moderními postupy a výroba replik
šperků pro expoziční účely. Tyto repliky budou zhotovené metodou vytavitelného modelu za použití moderních materiálů, inertních k originálním sbírkovým předmětům. Takto vyrobené soubory
replik budou sloužit k výstavním účelům a budou součástí připravované putovní výstavy. Technologie výroby replik z tvárné litiny bude součástí zpracovávané metodiky výroby kovových kopií
předmětů kulturního dědictví.

Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů II
Garant: Ing. Alena Selucká, Mgr. Michal Mazík
Konzervace roztoky taninů je prospěšná z hlediska zajištění stability železných předmětů,
u nichž nelze odstraňovat z povrchu produkty rzi. Vytvořením pevných komplexů tanátů železitých se zlepšují jejich ochranné hydrofobní vlastnosti. Z tohoto důvodu si tato metoda zvaná
též jako tanátování stále ponechává své místo při konzervování-restaurování archeologických
a historických železných předmětů i vzhledem ke snadné aplikaci a mnohdy žádanému charakteristickému černému vzhledu. Předmětem dlouhodobé studie, započaté v roce 2011, je porovnání
stávajících receptur roztoků gallotaninu, které jsou zavedeny v konzervátorské praxi. Hodnocen je účinek různých koncentrací jejich roztoků, s přidáním dalších látek jako je např. kyselina
fosforečná. Sledovány jsou jednak hodnoty pH zkoumaných roztoků, dále pak jsou analyzovány
korozní produkty tanátů železa pomocí instrumentálních analýz (SEM, IČ spektroskopie). Pozornost je zaměřena též na posouzení technologie aplikace v různých podmínkách okolní atmosféry.
Výsledkem studie je přehodnocení používaných receptur a zpracování vhodné metodiky správného používání stabilizačních prostředků na bázi taninů.

Hodnocení účinku desalinačních metod pomocí Soxhletova přístroje
Garant: Mgr. Michal Mazík
Cílem byla kompletace Soxhletova extrakční přístroje pro možnosti porovnání jednotlivých metod
z hlediska účinnosti odstraňování chloridových iontů (Cl- ). Byla testována možnost použití mobilní
fáze na základě vodních roztoků zejména 0,05 M roztoku siřičitanu sodného. Dále byla zkonstruována aparatura pro desalinaci železných předmětů roztokem siřičitanu sodného s inertní
dusíkovou atmosférou se současným mícháním roztoku inertem při zvýšené teplotě (60 °C).
Jedním ze zásadních parametrů je zajištění stabilního pH. Měření pH v alkalické oblasti je
náročné pro údržbu elektrody, proto byla zakoupena pH elektroda jen pro účely měření alkalických desalinačních lázní. Obě aparatury budou v budoucnu prakticky využity ke konzervaci
železných archeologických nálezů.
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Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace v oblasti monitoringu
a vyhodnocování škodlivých polutantů vyskytujících se v muzejním prostředí
Garant: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.
Pozornost je zaměřena na výzkum, monitorování, hodnocení a vymezení strategie v souvislosti
s chemickou zátěží v expozicích a depozitářích. V rámci studií bylo provedeno komplexní hodnocení kvality ovzduší pro ochranu stávajících technických sbírek a byly připraveny podklady
pro přípravu metodických pokynů pro efektivní využití ekonomicky nenákladných metod pro
hodnocení kvality vnitřního prostředí. Série měření byly prováděny současně na vytipovaných
lokalitách, které byly vybrány na základě konkrétních parametrů (očekávaný výskyt polutantů,
specifická zátěž prostředí, známky urychlené degradace materiálu, nevhodné klimatické parametry). Prověřeny byly úrovně koncentrací následujících polutantů: NO2, O3, SO2, HNO3, HCOOH,
CH3COOH, NH3, HCl, aldehydy, těkavé organické látky, těžké kovy a částice PM10. Použito bylo
několik typů analytických metod – pasivních i aktivních: Radiello, IVL a Gradko dozimetry, fotometrie a chemiluminiscence, plynová chromatografie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie,
gravimetrie a hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem. V současné době připravujeme podklady pro doplnění studie o hodnocení zatížení prostředí aerosoly a kvalitativní
stanovení organických látek v prostředí muzejních vitrín.

Testy a postupy pro identifikaci historických materiálů
Garant: Mgr. Michal Mazík, Ing. Grossmannová, Ph.D.
V rámci interního úkolu byla zpracována metodika pro jednoduché identifikační testy kovových
prvků doplněná o jejich základních charakteristiku, zásady bezpečnosti a hygieny práce s chemickými látkami. Metodika byla zveřejněna na webovém portálu Metodického centra konzervace.

Tvorba webové databáze výsledků analytických metod
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
V rámci tohoto úkolu byla připravena a následně je testována webová databáze výsledků materiálových analýz sloužící k třídění výsledků analytických metod. Bude v ní možné provázat informace o chemickém složení s fotografiemi předmětu, informacemi o jeho původu a současném
uložení. Vzniklá databáze bude po ukončení projektu prezentovat výsledky dosažené při průzkumu
materiálů a zároveň sloužit jako jejich databanka.
Zkvalitnění optické fluorescenční mikroskopie
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Cílem projektu je rozšíření vybavení optické fluorescenční mikroskopie o polarizační soupravu.
Díky možnosti pozorování preparátů v polarizovaném světle dosáhneme větší šíře diagnostiky
materiálů (horniny, historická keramika, strusky, kosti aj.). Sestava najde své využití zejména při
hodnocení barevné vrstvy. Obraz z mikroskopu je přenášen do počítače digitální kamerou Canon
EOS 1100D a snímky jsou zpracovávány pomocí softwaru NIS Elements firmy Nikon.

Zpracování metodiky využití rentgenologických metod pro průzkum historických
materiálů (RTG, CT, mikroCT)
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
Cílem úkolu bylo vytvoření metodiky pro nedestruktivní průzkum historických materiálů prozařováním rtg zářením. Do této kategorie spadá radiografie (rtg prozařování na snímek nebo digitální média), zobrazování pomocí lékařského počítačového tomografu, průmyslová tomografie
a mikrotomografie. Metodika obsahuje manipulaci se zobrazovanými artefakty, doporučení pro
transport na specializovaná pracoviště a popisuje případná rizika během prací.

Ověření a aplikace kolorimetrických metod v rámci konzervátorských postupů
Garant: Mgr. Michal Mazík
V rámci experimentální části tohoto interního výzkumného úkolu bylo v průběhu roku 2012 realizováno měření koncentrace solí, kovových iontů apod., přičemž byli do řešení zapojování i studenti VŠ
– oboru Chemie konzervování-restaurování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Kolorimetrické metody jsou využitelné v konzervátorské praxi v rámci sledování účinnosti různých
metod stabilizace a povrchových úprav kovových předmětů.
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Moderní materiály – plasty
Garant: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D., Mgr. Michal Mazík
V průběhu roku došlo v rámci řešení interního projektu k doplňování přehledové databáze, navázání zahraničních kontaktů v rámci mezinárodního projektu POPART (7. – 9. 4. 2012 v Paříži)
a přípravě posterové prezentace pro Konferenci konzervátorů-restaurátorů v Litoměřice 2012.

Techniky exkavace archeologických nálezů
Garant: Mgr. Martin Hložek, Ph.D., Renata Pelíšková
V rámci interního výzkumného projektu jsou ověřovány různé fixační materiály v praxi a následně
připravována metodika k této problematice. V roce 2012 proběhla k tématu odborná diskuze
a zkoušky v rámci pracovního setkání na workshopu Archeolog/Konzervátor v TMB, 7. 12. 2012.

Testování modelové vitríny pro ukládání exponátů
Garant: Ing. Hana Grossmannová, Ph.D., Mgr. Michal Mazík
V rámci zadání studentské práce oboru Chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity byla realizována vstupní studie měření těsnosti a výměny vzduchu
modelové expoziční vitríny a konzultován návrh vhodných materiálů pro její výrobu.
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V. 3. 3 / Projekty předložené jako žádosti k financování z veřejných zdrojů
Návrhy projektů do veřejné soutěže ve výzkumu NAKI MK ČR:
Technika jako součást movitého kulturního dědictví a její využití v edukační
praxi na příkladu vybraných sbírek a expozic Technického muzea v Brně
Uchazeč: Technické muzeum v Brně
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Nekuža,
Ostatní řešitelé z TMB: Mgr. Stöhrová: Ing. Vykydal, Ing. Štěpánek, Mgr. Gilbertová, PhDr. Urbánková,
Mgr. Zouharová Dyková, Mgr. Bartošová, Mgr. Najbertová

Inovační metody konzervace železných předmětů kulturního dědictví
se zaměřením na stabilizaci korozních vrstev
Uchazeč: Technické muzeum v Brně, Přírodovědecká fakulta MU a SVÚOM, s. r. o.
Hlavní řešitel TMB: Ing. Alena Selucká

Návrhy projektu do veřejné soutěže GA ČR:
Dřevěné konstrukce jako součást Českého národního dědictví – zprostředkování
odkazu budoucím generacím z důvodu udržitelného rozvoje společnosti
Uchazeč: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Řešitelé z TMB: Mgr. Nekuža, Mgr. Stöhrová, Mgr. Najbertová

Technické objekty z oblasti jižní, jihovýchodní Moravy a slovenského pohraničí
na starých topografických mapách
Uchazeč: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Řešitel z TMB: Mgr. Merta

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem
dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Uchazeč: Technické muzeum v Brně, Národní památkový ústav, Moravská galerie
Hlavní řešitel TMB: Ing. Alena Selucká
Ostatní řešitelé z TMB: Ing. Martin Mrázek Ph.D., Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.

Proměny českého venkova na přelomu 50. a 60. let 20. století
Uchazeč: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Řešitel z TMB: Mgr. Slabotínský, Ph.D.

Krizové jevy ve vztazích Československa s ostatními státy sovětského bloku
v letech 1948–1956
Uchazeč: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Řešitel z TMB: Mgr. Slabotínský, Ph.D.

Střední část Moravského krasu a Brněnská sídlištní aglomerace – centrum
výroby a distribuce železa v raném středověk
Uchazeč: TMB, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Geologická služba a Archaia Brno, o.p.s.
Řešitelé z TMB: Mgr. Ondřej Merta, PhDr. Jiří Merta, PhDr. Věra Souchopová
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PÉČE
O SBÍRKY

V roce 2012 je vykazován na pracovišti MCK celkově 226 kusů konzervovaných-restaurovaných
předmětů ze sbírkového fondu TMB. Z tohoto počtu bylo konzervováno 90 kusů stereodiapozitivů
k historické stereovizi – panoramě. Dále bylo kompletně konzervováno-restaurováno 136 kusů
sbírkových předmětů z nejrůznějších oborů vědy a techniky. Dále bylo na pracovišti konzervováno-restaurováno 65 kusů předmětů na zakázku pro jiná muzea a instituce. Podrobný přehled
konzervování-restaurování je uveden v příloze výroční zprávy.
Rozdělení jednotlivých kroků ošetření sbírkových předmětů na oblast konzervování a restaurování považujeme za zkreslující a těžko vyčíslitelnou. Jednotlivé činnosti se překrývají a doplňují.
Na základě platné mezinárodní terminologie (ICOM-CC Resolution on Terminology for Conservation,
2008) je zavedeno jednotné označení pro výkon profese konzervátora-restaurátora a to konzervování
(konzervování-restaurování).
V roce 2012 byly zadány také předměty k ošetření externě, na specializovaná pracoviště. Jedná se
o sbírkový předmět oboru mechanické hrací stroje – orchestrion, jehož restaurování je financováno z programu ISO Ministerstva kultury ČR. Rovněž pokračovala renovace autobusu ze sbírky
městské hromadné dopravy – Tatra 500HB. Dokončena byla montáž interiéru a byly zhotoveny
atypické lemy blatníků. Byl zapůjčen originální znak z čela vozu za účelem zhotovení repliky, dále
probíhá restaurování náprav a vypružení vozu. Byly provedeny technické prohlídky dalších vozů
sbírky – trolejbusů 6Tr, 7Tr, 9Tr, T11, 14Tr a 17Tr, tramvají č. 6, 52, 205. Ve firmě KOS Krnov byla
dokončena renovace a oprava poškození vlečného vozu parní tramvaje č. 25 způsobeného nehodou.

Přehled konzervátorských zpráv zpřístupněných badatelům:
Mosazná krabička
Plastika ženy
Mosazná váza
Mosazná krychle
Stříbrný renesanční pohár
Stříbrný pohár
Mísa křestní
Kříž s korpusem
Lžička
Lžička
Medaile křestní Spineli Andrea
Medailon relikviářový
Pás
Pohárek s kokosovým ořechem
Svícen 1984
Vidlička 1484
Vidlička 1486
Hodinky stojací
Objekt R. Kratina
Objekt s rastrem, R. Kratina
Váha na ryby
Pozn.: Všechny položky tohoto přehledy byly zadány ke konzervaci z Moravské galerie v Brně,
poslední položka přehledu pak Jihomoravským muzeem ve Znojmě.
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V. 3. / Z KONZERVÁTORSKO-RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ
Vojenská míchačka těsta k polní pekárně
Vojenská míchačka z období šedesátých let 20. století sloužila k míchání těsta pro výrobu
chleba v polní pekárně, která byla součástí výbavy československé lidové armády. Kompletní,
plně originální a funkční zařízení je součástí sbírky militarií TMB. Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah zahrnoval demontáž hlavních komponentů, opravu pojezdové části
(tj. brzdy, elektromotor, výměna pneumatik, světla atd.). Dále pak proběhlo čištění míchačky těsta
od korozních produktů a celková obnova povrchové úpravy včetně závěrečné konzervace. Činnost
polní pekárny je prezentována na různých muzejních akcích spojených s historií vojenské techniky a doprovodnými vzdělávacími aktivitami.
Aplikace elektrolytické redukce při čištění stříbrných pohárků
Pro potřebu výstavy Pernštejnové a jejich doba pořádané Národním památkovým ústavem
v nově otevřeném Salmovském paláci na Pražském hradě (2. 5. – 31. 7. 2012) byla ve spolupráci
s Moravskou galerií v Brně a Metodickým centrem konzervace TMB konzervována-restaurována
řada předmětů odpovídajících danému období pozdního středověku a raného novověku. Zajímavým dokladem renesančního stříbrnictví byly dva poháry ze stříbrného plechu, které byly čištěny
od zčernalé vrstvy sulfidu stříbrného elektrolytickou redukcí. Metoda katodické polarizace stříbra patří mezi nejméně agresivní metody, vykazující nejmenší úbytky kovového materiálu během
čištění. Pomocí této metody se podařilo odkrýt rytý i tepaný ornament pohárků, u jednoho z nich
též puncovní značku.
Philips Paganini model 3
Záměrem konzervátorsko-restaurátorského zásahu byla renovace automatofonu a jeho mechanismů
až do stavu plné funkčnosti, tj. při zachování stejných výrobních technik používaných výrobcem
a co nejvěrnějším použití stejných materiálů. Na sbírkovém předmětu pracoval Radek Janoušek,
restaurátor s licencí MK ČR, který je specialistou na mechanické hudební nástroje. Automatofon
-orchestrion s pianinem a harmoniem, vyrobený kolem roku 1912 firmou J. D. Philipps & Son, Bockenheim, Frankfurt am Main, byl určen k hudebnímu doprovodu při produkci němého filmu a vybaven pneumatickým řízením a elektrickým spouštěním. Jako základ je použita samonosná skříň,
v její spodní části je umístěna podtlaková jednotka s hnacím ústrojím v podobě elektromotoru.
Ve střední části se nalézá vzdušnice pro pianino s rozvodovými deskami, pneumatickým motorem
a řídící jednotkou, která je napojena na dvě snímací mechaniky revolverového typu, umožňující při
plných zásobnících několikahodinovou nepřetržitou produkci. Zadní část tvoří odnímatelný pianinový akustický element s mechanikou standardního typu. Horní část automatofonu uzavírají
vzdušnice pro dvourejstříkové harmonium a čtyři rejstříky smykových píšťal.
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Nové přístrojové vybavení Technologické laboratoře MCK
V rámci dotačního programu ISO/D MK CR byl pořízen ruční rentgenově fluorescenční spektrometr Delta Premium pro rychlou a nedestruktivní analýzu chemického složení zkoumaných
materiálů. Přístroj je kalibrován pro kvantitativní i kvalitativní analýzu většiny kovových prvků
(Ti až Sn) včetně Au, Hg a lehkých prvků jako je Mg, Al, P, S. Hlavní výhodou tohoto zařízení je možnost
identifikace analyzovaných vzorků různých tvarů a rozměrů, zároveň i jeho použití přímo v terénu
např. v muzejních depozitářích, expozicích či během archeologických výzkumů. XRF spektrometr
(X-ray fluorescence spectrometer) výrazně přispěje ke zkvalitnění a zjednodušení materiálových
průzkumů ošetřovaných předmětů v rámci konzervátorsko-restaurátorských zásahů a zároveň
umožní systematické zpracovávání výsledků složení historických materiálů formou databází.
Hasičský automobil Tatra 17
Hasičský vůz byl sériově vyráběn ve třicátých letech 20. století v Tatře Kopřivnici. Nyní je součástí
sbírky historických vozidel TMB. Tyto vozy byly důležitou výbavou hasičských záchranných sborů
a reprezentují vývoj techniky v této oblasti. V rámci oprav technických památek je vždy vedena
vstupní diskuze ohledně vymezení rozsahu konzervátorsko-restaurátorského zásahu, tedy
jestli má přednost záchrana technologie, funkčnosti zařízení nebo plné zachování originálních
součástek, i když mnohdy spojené se znehybněním exponátů? V tomto případě byl konzervátorsko-restaurátorský záměr veden s cílem opravit a obnovit funkčnost původního pojezdového
zařízení, aniž by bylo nutné původní součástky nahrazovat. Práce zahrnovala opravu startéru,
kontrolu brzd, seřízení spínací skříně, karburátoru, čištění palivové nádrže aj. Hasičský automobil je součástí stálé expozice muzea a je též prezentován na předváděcích jízdách k různým
muzejním akcím či výročím dobrovolných hasičských sborů.
Střelecké terče
Dva střelecké terče datované do poloviny 19. století s vyobrazením starého města Znojma patří
do sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě. Střelecké terče patří obecně mezi důležité artefakty dokládající historický vývoj střeleckých spolků, které nalezneme v mnoha muzejních sbírkách. Většinou se jedná o malířská díla, u kterých autor zůstává neznámý. V daném případě byla
malba značně znečištěna, místy uvolněná, se stopami předchozích zásahů. Podkladové dřevěné
desky byly velmi popraskané, s mnoha otvory po působení červotoče. Záměrem zadavatele byla
kompletní rekonstrukce poškozené malby a zajištění celkové stabilizace díla. Součástí postupu
ošetření byl též stratigrafický a sondážní průzkum barevné vrstvy. Konzervátorsko-restaurátorský
zásah byl směřován k fixaci poškozené malby a jejímu čištění, petrifikaci a opravě dřevěné desky
včetně náročné retuše barevné vrstvy. Cílem bylo dosáhnout optimálního výtvarného scelení, bez
zkreslení autorova rukopisu. Za tímto účelem byly retuše prováděny na lakovou mezivrstvu.
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KNIHOVNA
TMB

Knihovna TMB je knihovnou prezenční (fond knihovny je přístupný čtenářům pouze ve studovně). Publikace, které nemáme v knihovně TMB, jsou pro pracovníky muzea půjčovány
z jiných českých i zahraničních knihoven formou meziknihovní výpůjční služby nebo ze zahraničí formou mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Knihovna TMB je zapsána v evidenci
knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb, kterou vede Ministerstvo kultury ČR. Stav knihovního
fondu a počty přírůstků v roce 2012 ukazují následující tabulky a přehledy. V roce 2012 bylo
vyvázáno 105 ročníků časopisů, 2 knihy a Sbírka zákonů 2011. Problémem se jeví prostorová
omezení – pro fond knihovny (cca 10 000 sv.), uložený ve skladu v Litenčicích, se hledá umístění v Brně a rovněž rezerva v knihovním skladu pro nové přírůstky je vyčerpána.

Pozn.: Prezenční výpůjčky znamenají, že tyto knihy a časopisy jsou čtenářům předkládány pouze
v prostorách studovny knihovny TMB (protože je knihovna TMB knihovnou prezenční, jedná se
o čtenáře z řad veřejnosti i muzejní pracovníky). Absenční výpůjčky jsou výpůjčky mimo knihovnu
(absenční výpůjčky mimo knihovnu jsou výpůjčkami pouze pracovníků 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.

Finanční statistika knihovny 2012
V roce 2012 se vydalo za předplatné odborných časopisů a novin, za nákup knih, za nákup map,
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,
které se nezapisují do přírůstkového seznamu knihovny a vedou se v evidenci publikací dočasné
potřeby) celkem 127 272,31 Kč. Jelikož při zúčtování jednotlivého roku dochází k překrývání
zálohových faktur, jsou v konečné částce zohledněny zálohové faktury placené před rokem 2012,
které byly zúčtovány v roce 2012, kdy přišly daňové doklady. Ze stejného důvodu je zde zohledněno
předplatné časopisů, které bylo fyzicky zaplaceno v roce 2012, ale nebylo zúčtováno, protože
v roce 2012 nedošly daňové doklady. V částce jsou dále zohledněny náklady na vazbu knih, časopisů a Sbírky zákonů 2012.

Provozní zabezpečení knihovny 2012
Provoz knihovny TMB zabezpečují dva pracovníci. Jeden má na starosti výpůjční službu, provoz tří kopírovacích strojů, laminování, termovazbu a obsluhu strojů pro vazbu publikací vydaných TMB do 100 ks.
Náplní práce druhého pracovníka je akvizice, katalogizace a digitalizace knihovního fondu, dále MVS,
provoz edičního skladu a potřebná agenda a inventura edičního skladu a knihovny. Knihovna disponuje třemi počítače připojenými na internet. Jeden počítač slouží pouze pro digitalizaci knihovního
fondu v programu Clavius a potřeby knihovnického pracoviště, druhý pro výpůjční služby a třetí
je přístupný čtenářské veřejnosti.

Statistika výpůjček 2012

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012

Statistika čtenářů 2012

technical museums
as guardians

The 39th CIMUSET International Conference took place from 6 to 12
June, 2011 in Brno, Czech Republic. The theme of the 39th CIMUSET
International Conference was Technical Museums as Guardians and
Educators. One of the subthemes, which were the Conference focused on,
was: the role of the collections and individual objects of Technical Museums
in a changing social environment, the museum and their visitors, challenges
of the future – answers from the Museum, international co-operation for
better understanding and improving the image of science.

Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2012.
ISBN 978-80-86413-89-1. ISSN 1805-0050. 146 s. 450 ks (Perodikum)
Textil v muzeu.
Sobor statí k problematice Dětský textil a textilní hračka.
ISBN 978-80-86413-92-1. ISSN 1804-1752. 96 s. 250 ks (Periodikum)

and educators

The CIMUSET committee is not only dedicated to traditional museums
of science and technology, largely historical and collection based, but also to
contemporary science centers, working primarily to popularize and promote
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ARCHEOLOGIA
TECHNICA 23

Proceedings of the cimuset conference 6. – 10. 6. 2011

science and technologyVÝROBNÍCH
among children and youngOBJEKTŮ
people all over the world.
ZKOUMÁNÍ
A TECHNOLOGIÍ
ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI

helt at the technical museum in Brno
czech rePuBlic

isBn 978 - 80 - 86 413 - 88 - 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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Vidět s úsměVem

Archeologia technica 23.
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami.
ISBN 978-80-86413-93-8. 200 ks (Periodikum)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ŽELEZNÝCH KOVŮ

Historická fotografie.
Sborník pro prezentaci historické fotografie. 2012, r. 11. Ve spolupráci s Národním archivem v Praze.
ISSN 1213-399X, ISBN 978-80-86413-91-4 (TMB). 100 s. 600 ks (Periodikum)

Výstava Střediska rané péče Brno
ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně

Výroční zpráva TMB za rok 2011.
66 s. 100 ks (Interní tisk, periodikum)
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Ed. André Desvallées – Francois Mairesse: Základní muzeologické pojmy.
ISBN 978-80-86413-79-2. 300 ks (dotisk)
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PO STOPÁCH
ZDRAVÍ A NEMOCI
ČLOVĚKA A ZVÍŘAT I
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Němcová, K.: Vidět s úsměvem.
Katalog k výstavě 6. 11. 2012 – 1. 3. 2013. 12 s. 100 ks.

CONFERENCE AND PUBLICATION WAS SUPPORTED BY

oMMUZEU / DĚTSKÝ TEX TIL A TEX TILNÍ HR AČK A / 2012
TEX TIL V

Selucká, A. (ed.): Povrchové úpravy železných kovů.
ISBN 978-80-86413-94-5. 70 s. 100 ks.

konánÍ konFerenCe a vyDánÍ puBLIkaCe poDpoŘILI

FÓRUM PRO KONZERVÁTORY-RESTAURÁTORY

Slabotínský, R. (ed.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I.
K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.
ISBN 978-80-86413-90-7. 142 s. 200 ks.

⁄ 2012

Gilbertová, M. (ed.): Technical Museums as Guardians and Educators.
Proceedings of the CIMUSET Conference 6.–10. 6. 2011 Helt at the Technical Museum in Brno,
Czech Republic. ISBN 978-80-86413-88-4. 76 s. 100 ks
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SOUBOR STATÍ K PROBLEMATICE

DĚTSKÝ TEXTIL A TEXTILNÍ HRAČKA
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KONFERENCE
A SEMINÁŘE tmb

PhotoChemPoint 5. workshop 1. 2. 2012 (účast 77 osob)
Valná hromada České slévárenské společnosti 8. 3. 2012 (účast 15 osob)
PhotoChemPoint 6. workshop 28. 3.2012 (účast 62 osob)
Seminář Archeologia Technica 17. 4. 2012 (účast 38 osob)
Workshop starého železářství (Stará huť u Adamova) 9.–11. 5.2012 (účast 150 osob)
Konference Muzea,památky a konzervace 28.–30. 5. 2012 (účast 110 osob)
Workshop Povrchové úpravy železných kovů 11. 6.–12. 6.2012 (účast 40 osob)
Konference Textil v muzeu 2012 13. 6.–14.6.2012 (účast 80 osob)
PhotoChemPoint 7. workshop 21. 6. 2012 (účast 46 osob)
Damask X. Mezinárodní setkání kovářů damascenské oceli 22.–23. 6.2012 (účast 136 osob)
III. Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně 20.–21. 8. 2012 (účast 25 osob)
Konference konzervátorů-restaurátorů,Litoměřice 10.–13. 9. 2012 (účast 220 osob)
Konference Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. 11.–12. 9. 2012 (účast 45 osob)
Nové informační a multimediální technologie-NIMT 13.–14. 9. 2012 (účast 55 osob)
Kurz preventivní konzervace 9.–10. 10. 2012 (účast 12 osob)
Konference Dějiny průmyslu,techniky a vědeckých disciplín na Moravě a ve Slezku 30.–31. 10. 2012
(účast 70 osob)
Kurz preventivní konzervace 13. 11. 2012 (účast 12 osob)
Workshop Vyzvedávání archeologických nálezů in situ 7. 12. 2012 (účast 15 osob)
(Pozn.: Podrobný přehled konferencí a seminářů s účast jednotlivých pracovníků TMB je uveden v příloze výroční zprávy.)

Archeologia Technica
31. odborný seminář 17. 4. 2012
Tradiční seminář s podtitulem Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami byl věnován převážně tématům spojeným s pyrotechnickými zařízeními. Nepochybný
význam konání semináře úzce propojeného s experimentálním výzkumem starého železářství
v TMB a zpřístupňování přednesených příspěvků a informací ve stejnojmenných odborných publikacích je podpořen dlouholetou tradicí v pořádání těchto setkání (ve spolupráci se společnosti
Archaia o.p.s.) i stabilním zájmem odborné veřejnosti.
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Povrchové úpravy železných kovů
Workshop MCK 11.–12. 6. 2012
MCK připravilo ve spolupráci s pracovní skupinou Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií workshop zaměřený na představení vybraných povrchových úprav železných
slitin, se kterými je možné se setkat v rámci konzervování-restaurování archeologických, historických i novodobých předmětů. Přednášková část workshopu byla doplněna o praktické ukázky
a experimenty v laboratoři MCK. Výzkumné studie a odborné statě specialistů byly dále podstoupeny k publikačnímu zpracování a vydány jako kolektivní odborná monografie.

Textil v muzeu
Odborná konference 13.–14. 6. 2012
TMB ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea uspořádalo již
po osmé odbornou konferenci věnovanou textilním sbírkách a textilním technologiím, tentokrát
na téma dětský textil a textilní hračka. Konferenci zaštítily Komise konzervátorů-restaurátorů
a Etnografická komise Asociace muzeí a galerií. Konference je koncipována jako místo pro mezioborové předávání poznatků o předmětu studia, program konference je složen z příspěvků,
které se rozhodnou přednést kurátoři sbírek, restaurátoři, památkáři, vysokoškolští pedagogové
či studenti. Během dvou dnů tak zazněly příspěvky zástupců široké odborné veřejnosti profesně
zainteresované na výzkumu, správě, uchovávání a prezentaci textilních sbírkových artefaktů
a historických dokumentů s vazbou na textilní problematiku.

III. Mezinárodní setkání flašinetářů
Odborný seminář s prezentací 20.–21. 8. 2012
Uspořádalo TMB ver spolupráci s Moravským zemským muzeem, první den setkání byl věnován
praktickým přednáškám o restaurování flašinetů, opravách papírových pásů a válců s nahrávkami, o historii výrobců v různých zemích Evropy. Druhý den se uskutečnil koncert účastníků
na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea a v ulicích města Brna.
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Expozice v hlavní budově
Otevřeno: úterý–neděle 9–17 hod.
/ 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
/ LETECKÉ MOTORY – KOUZLO AVIATIKY

Návštěvnost za rok 2012:
Centrální expozice TMB, Purkyňova 105:
52 388
Stará huť u Adamova:
2 556
Kovárna v Těšanech:
3 794
Vodní mlýn ve Slupi:
11 029
Větrný mlýn v Kuželově:
7 486
Areál čs. opevnění Šatov:
4 824
Šlakhamr v Hamrech:
4 915
* Pozn.: Do statistiky není započítána návštěvnost masových akcí (např. Regiontour, Autosalon,
Brno-město uprostřed Evropy, u nichž se návštěvnost pohybuje řádově v desítkách tisíc osob).
Další návštěvnost – doprovodné a speciální akce:
Výtvarně technická dílna TMB – účast celkem za rok 2012:
Jarní MotorTechna 14. 4. 2012:
Den otevřených dveří v depozitáři MHD Brno-Řečkovice 28. – 29. 4. 2012:
Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD (Muzejní noc) 19. 5. 2012:
Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD na akci Parní olympiáda 2. – 3. 6. 2012:
Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD u příležitosti festivalu BMUE 9. 6. 2012:
Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD v Liberci 22. 9. 2012:

5 802
5 000
3 500
4 000
1 500
4 000
1 500

Program v expozici Historická stereovize 2012
Uzbekistán (leden), Německo (únor), Francie (březen), Egypt (duben), Itálie (květen), Norsko (červen), Rumunsko (červenec), USA (srpen), Gruzie (září), Rakouské Salcbursko (říjen), Španělsko
(listopad), Asie (prosinec)
Ve spolupráci se sekcí stereovize Kruhu přátel TMB byla pořízena nová série stereosnímků
autorka Marka Audyho z Venezuely – stolových hor Guayánské vysočiny, přičemž byla použita
nová technologie – původní digitální stereosnímky byly vytištěny na speciální folii a vlepeny mezi
skla, aby se daly používat v historické panoramě. Ve spolupráci s dalším členem sekce, panem
M. Kopečkem, byl do PC v expozici panoramy pořízen nový stereozáznam ze Slavností chleba
ve Slupi.

Návštěvnost expozic v hlavní budově v roce 2012
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KULTURNÍ PAMÁTKA ŠLAKHAMR V HAMRECH NAD SÁZAVOU
Otevřeno květen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
říjen: sobota, neděle a svátky–17 hod.
kulturní památka Kovárna v Těšanech
Otevřeno duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9–17 hod.
červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
Národní kulturní památka Vodní mlýn ve Slupi
Otevřeno duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
Areál československého opevnění Šatov
Otevřeno duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 9–17 hod.
červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
Prohlídky každou celou hodinu pro skupiny maximálně 20 osob.
Národní Kulturní památka
Větrný mlýn v Kuželově
Otevřeno duben, květen, říjen: sobota, neděle, svátky 9–17 hod.
červen–září: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
Kulturní památka umístěna v památkové rezervaci
Stará huť u Adamova
Otevřeno duben–říjen: úterý–neděle, svátky 9–17 hod.
Areál městské hromadné dopravy v Brně
Veřejně přístupný depozitář
Otevřeno květen–červen a září–říjen
pouze po telefonické domluvě
Pozn.: Mimo otevírací dobu je na památkách otevřeno i na objednávku (pro skupinu minimálně
deseti osob).
V době od 12 do 13 hodin probíhá na všech památkách polední přestávka. Poslední prohlídka
se koná vždy v 16 hodin.
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návštěvnost památek TMB v roce 2012

návštěvnost památek TMB v roce 2012

Větrný mlýn v Kuželově

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Vodní mlýn ve Slupi

Kovárna v Těšanech

Areál čs. opevnění Šatov

Stará huť u Adamova

Areál městské hromadné dopravy v Brně
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V.7.1./ VÝBĚR Z PREZENTAČNÍCH AKCÍ
V roce 2012 bylo v TMB uspořádáno celkem 81 výstav, z toho 64 vlastních, 22 putovních a 17
zapůjčených. Dalších kulturně výchovných akcí pro veřejnost bylo uspořádáno celkem 314,
mezi tyto akce jsou zahrnuty například akce pro nejmenší návštěvníky, odborné přednášky
v prostorách TMB (s celkovou účast 1 053 osob), přednášky konané mimo prostory TMB (účast
celkem 2 026 osob), konference a semináře uspořádané muzeem (celkem 20 akcí s účastí celkem 1 678 osob) a podobně. Podrobný výčet všech prezentačních akcí TMB je uveden v příloze
výroční zprávy, v této části vybíráme několik zástupců významných aktivit.

Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování
Workshop ve Staré huti u Adamova, 9.–11. května 2012
TMB ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i a Archaia Brno o.p.s. pořádá
v jarních i podzimních měsících tavby v rekonstrukcích kusových železářských pecí užívaných
v tradiční metalurgické oblasti střední části Moravského krasu v období raného středověku.
Výsledky experimentů jsou následně kovářsky zpracovávány. Současně probíhalo také experimentální pálení dřevěného uhlí v milíři. Pece jsou rekonstruovány na základě nálezů z archeologicky zkoumaných železářských hutí v blízkém okolí. Byla tak představena historie místního
železářství, historie výzkumů a experimentů.
Letecké motory aneb Kouzlo aviatiky…
Otevření nové expozice TMB, 15. května 2012
Expozice leteckých motorů byla realizována mimo jiné proto, že vzdát hold výrobcům „srdcí letadel“
by měla být otázka prestiže každého technického muzea. Exponáty představují podstatnou část sbírkových předmětů z našich depozitů a přibližují problematiku leteckých motorů a jejich konstrukce
jak laikům, tak i profesionálním znalcům oboru. Expozice byla doplněna o historickou a soudobou
cvičnou pilotní kabinu a návštěvníci měli dočasně jedinečnou zkušenost proletět se v leteckém
simulátoru legendární stíhačky L-39 Albatros. Ve spolupráci s firmou Flight Simulator Experience byl
v provozu simulátor s panoramatickým 175° výhledem a se surround realistickým zvukem.
Brněnská muzejní noc 2012
Tradiční akce ke Dni muzeí, 19. května 2012
V pořadí osmý ročník akce, kdy muzea, galerie a další spřátelené instituce otevírají své dveře
po setmění, nabídl svým návštěvníkům opět bohatý kulturní program a představil pestrou nabídku
jednotlivých institucí, kterou lze využít nejen o muzejní noci, ale po celý rok. TMB na akci participovalo, také již tradičně, předváděcími jízdami vozů ze sbírek oboru městská hromadná doprava.
V roce 2012 byl vstup poprvé zpoplatněn symbolickou částkou 20Kč.
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Za pohádkou na Šlakhamr
Při příležitosti Dne dětí, 9. června 2012
Návštěvníkům, především nejmenším, byl představen oživený Šlakhamr. Mohli se přenést
do pohádkového světa, kdy se z hamru ozývaly údery kladiv mistra kováře, a v náhonu bydlel vodník.
Program doplnila Hastrmanská pohádka v podání Královské divadelní společnosti EFFRENATA
ze Žďáru nad Sázavou , dále byly pro děti nachystány tvůrčí dílny, soutěže a řada dalších aktivit.

Rozluč se se školním rokem s kamarádem dinokrokem
Konec školního roku v TMB, 29. 6. 2012
Na poslední školní den připravilo TMB ve spolupráci s jazykovou školou Light Point program
pro děti všech věkových kategorií a jejich rodiče. Stálé expozice i výstavy oživily komentované
prohlídky, hudební vystoupení a hlavně soutěže o zajímavé ceny pro všechny malé i větší návštěvníky, jakož i prezentace brněnských vysokých škol.

Parní olympiáda 2012
Olympii Modřice, 2. – 3. 6 2012
V rámci Parní olympiády byly představeny vybrané exponáty ze sbírek TMB v blízkosti Parkové
dráhy zprovozněné Společností moravských parkových drah Brno. Například zde byla instalována pec polní pekárny a polní kuchyně předváděná v provozu (sloužící v tehdejší československé lidové armádě k přípravě stravy v rozmezí let 1950 až 1989) či vojenská vozidla UAZ–452
a zdravotní a nákladní automobil Praga V3S.

Kovářské sobota v kovárně v Těšanech
Interaktivní programy 7. 6 a 4. 8. 2012
Zajímavý tip na první soboty prázdninových měsíců nabídla expozice kovářství v kovárně v Těšanech vedle klasické prohlídky i oblíbené akce pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně.
Po celý den bylo možné sledovat ruce profesionálního kováře pana Josefa Urbánka z nedalekého
Měnína, jehož výrobky zdobí interiéry soukromých domů i firemních sídel. Pan Urbánek veřejnosti představil výrobu tradičních i speciálních kovářských výrobků a odvážnější si mohli zkusit
kovářské řemeslo i osobně. Součástí akce byl také doprovodný interaktivní program s názvem
Kovářská tovaryšská zkouška pro děti.
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Noc vědců 2012
7. ročník projektu, 28. září 2012
TMB se v roce 2012 zapojilo do tohoto projektu poprvé. Akci pro ČR zastřešuje plzeňská Techmánia. V hlavní budově muzea se představily např. jednotlivé ústavy Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, které populární formou přiblížily své vědecké a výzkumné aktivity a tím poodhalily svět vědy a poznání. Cílem celého programu
bylo atraktivní a zároveň nenásilnou formou seznámit širokou veřejnost s principy fyzikálních
jevů a technickými aplikacemi a tím zpopularizovat vědu a výzkum v České republice i v rámci
celé Evropské unie.

Labyrint poznání
Derniéra výstavy, 25. 9. 2012
Výstava prezentující jednotlivé studijní obory brněnských vysokých škol byla po necelém roce svého
konání v TMB, v jehož průběhu byla doplněna o řadu různorodých doprovodných aktivit (přednášky,
Armádní den, semináře apod.) zakončena slavnostní derniérou s bohatým programem. Návštěvníci
mohli shlédnout např. Chemický cirkus, vyzkoušet si hrátky s dusíkem nebo vyrobit svého robotka,
absolvovat přednášky o velkomoravském špeku nebo o parazitech číhajících na procházce v lese,
absolvovat ukázky z kynologického výcviku či koncert akustické hudby.

Jízda historického vlaku z Brna do Šatova
České dráhy, 13. 10. 2012
České dráhy vypravily historický vlak z osmdesátých let 20. století, vedený lokomotivou T 478.1001
„Bardotka“. Samotná jízda vlaku do Šatova byla ve stylu „living history“ oživena dobově oděnými
osobami a ukázkami z kontroly osob cestujících za státní hranice v době tzv. železné opony.
Ve vlaku působili příslušníci Sboru ozbrojené ochrany železnic, Pohraniční stráže, Oddělení pasové
kontroly a Celní správy. V blízkosti pěchotního srubu MJ–S 3 Zahrada zařazeného do Areálu československého opevnění v Šatově pak byla představena i ukázka z historie Pohraniční stráže.
U repliky signální stěny instalované u pěchotního srubu členové Klubu vojenské a policejní historie
předvedli cvičení příslušníků Pohraniční stráže při zadržování narušitele hranic.

Týden vědy a techniky 2012
Festival vědy a techniky, 1.–15. 11. 2012
Ke 12. ročník festivalu probíhajícímu po celé ČR (formou přednášek, výstav, seminářů, vědecké
kavárny, promítání dokumentárních filmů, soutěží, dnů otevřených dveří apod. – více viz www.
tydenvedy.cz) se TMB připojilo poprvé. S přednáškami vystoupili různí specialisté, kteří promluvili na rozličná témata z oblasti vědy (např. co je nového v kosmologii, moderní metody v archeologii aj.) a rovněž proběhl Den otevřených dveří Metodického centra konzervace.
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otloukej se píšťaličko

Den otevřených Dveří v areálu
technického muzea v Brně
v řečkovicích

Velikonoční
VýstaVa
a jarmark
řemesel
31. 3.–9. 4. 2012

28.–29. 4. 2012 od 9 do 17 hod
Koná se v areálu bývalých řečkovických kasáren na ulici Terezy Novákové.
Součástí akce je výstava historických trolejbusů a autobusů ze sbírek
muzea. Prezentován bude i legendární horský autobus T500HB.
Předváděcí jízdy historických autobusů pro veřejnost do Lelekovic a Vranova.
Občerstvení a prodej upomínkových předmětů. Prodej knihy „Historická
vozidla MHD ve sbírce Technického muzea v Brně“.

výstava historické žehličky – zapůjčeno ze soukromé sbírky.
Jarmark 1. 4. - od 13 do 17 hod jarmark tradičních řemeslných výrobků, dekorací a pochutin.
během jarmarku ukázky pletení pomlázek či výroby košíků.

Program:
- výstava historických vozidel MHD, hasičské techniky
- doprovodné akce
- odjezdy autobusu na okružní jízdy v intervalu 60 min.
Řečkovice, TMB odj. 10.00–11.00–12.00–13.00–14.00–15.00–16.00

občerstvení zajistí pojízdná kavárna café Thunsgram.
srdečně zveme všechny milovníky kovářství, řemesel a velikonoční atmosféry do kovárny v Těšanech.

Kovárna v Těšanech, KulTurní pamáTKa
oTevřeno soboTa, neděle a na veliKonoční pondělí 9–17 hodin
více informací na www.Technicalmuseum.cz / T 544 248 713 / 724 239 656

Vstup do areálu bývalých kasáren leží přímo u zastávky linek č. 41,
71 „Žilkova“, případně je dostupný pěšky od konečné tramvaje č. 1
v Řečkovicích.

Technické muzeum v Brně, společně se Středoevropskou cestou železa,
Archaia Brno, o.p.s. a starahut.com Vás zvou u příležitosti Dnů evropského
dědictví 2012 na ukázkové tavby v replikách raně středověkých kusových
železářských pecí

Tavby
v replikách
kusových
železářských pecí
21.–22. 9. 2012

VOJENSKÉ CVIČENÍ
OŽIVENÁ PEVNOST
V ŠATOVĚ
5.–8. 7. 2012

MLADÝ TĚŠANSKÝ KOVÁŘ
Akce je součástí Národopisných slavností v Těšanech

15. 9. 2012
KONTAKT Šatov (u Znojma) / telefon: 602 438 637 OTEVřENO úterý–neděle 9–17 hod.

13. ročník soutěže studentů odborných škol a učilišť

Ve dnech 5.–8. 7. 2012 bude ve spolupráci s Klubem vojenské a policejní historie Československo oživen
pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada v Šatově. Členové klubu budou díky spolupráci s Technickým muzeem v Brně
v uvedených dnech využívat pěchotní srub a jeho okolí jako základny pro prezentaci své činnosti a zajímavým
způsobem prezentovat historii objektů opevnění na jižní Moravě, konkrétně pěchotního srubu MJ–S 3 Zahrada.

Celodenní program pro rodiny s dětmi / výtvarná soutěž / malování na
obličej / jízdy historickým autobusem
Otevřeno od 9 do 17 hodin

ObJEKT JE VE SPrÁVĚ TEChNICKÉhO muzEA V brNĚ / blIŽŠÍ INfOrmACE NA www.TEChNICAlmuSEum.Cz

TĚŠANY 664 54 / TELEFON 724 239 656 / WWW.TECHNICALMUSEUM.CZ

Tavby se konají v odpoledních a večerních hodinách pátku 21. září a zejména
v sobotu 22. září 2012 od 9.30 do 17.00 hod. v areálu kulturní památky Stará
huť u Adamova v Moravském krasu

sTará huť u adamova / 679 04 adamov / Tel.: 602 225 298 / www.Technicalmuseum.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze,
Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá dvoudenní odborný
seminář na téma.

Po stoPách zdraví a nemoci
člověka a zvířat ii.

DERNIÉRA
VÝSTAVY
LABYRINT POZNÁNÍ

k historii a současnosti medicíny,
farmacie a veterinárního lékařství

11.–12. září 2012

Vážení návštěvníci,
Technické muzeum v Brně a brněnské vysoké školy Vás srdečně zvou na derniéru
společné výstavy Labyrint poznání.
Kdy: v úterý 25. září od 9 do 16 hodin
Kde: v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova ulice 105, Brno-Královo Pole
Proč: pro zábavu i poučení. Přijďte se podívat a vyzkoušet ….

D
V
T

pro dějiny věd a techniky

Společnost
Praha dvt.hyperlink.cz

Předváděcí jízdy vozidel ze sbírky MHD
/ Den otevřených dveří v areálu TMB v Řečkovicích, 28.–29. 4. 2012 výstava historických vozidel ze sbírek TMB doplněná autobusy Š706RTO z firmy DSZO a Tourbus. Předváděcí jízdy
hist. autobusů na trase Řečkovice – Lelekovice, 3500 návštěvníků.
/ Předváděcí jízdy autobusu ŠM11 v Josefově, 12. 5. 2012, 200 návštěvníků.
/ Muzejní noc, 19. 5. 2012 jízdy autobusů Š706RO, Karosa ŠM11, Lego, Ik 280, Ik 412, Š21Ab
na lince A, cca 4000 návštěvníků.
/ Parní olympiáda, 2.–3. 6. 2012 účast autobusů RO, RTO, ŠM11, ŠL11 a Ik280, cca 30 000
návštěvníků, z toho přepraveno autobusy 1500.
/ Jízdy pro veřejnost u příležitosti festivalu Brno – město uprostřed Evropy 9. 6. 2012, na linkách
k vozovně Husovice, k budově TMB a do smyčky Královo Pole, Srbská. Historické tramvaje
č. 6 (koňka), 99 + 25, 52 + 205. Trolejbusy 6Tr, 7Tr, 9Tr, T11, 14Tr a 17Tr. Autobusy RND, Š706RO,
Š706RTO, ŠM11, ŠL11, Ikarus 280, cca 40 000 návštěvníků, z toho cca 4000 cestujících.
/ Víkendový provoz historických trolejbusů 7Tr, 9Tr, T11, 14Tr a 17Tr na lince 32, 10. 6. 2012–30.
9. 2012. Přepraveno odhadem 5000 cestujících.
/ Předváděcí jízdy autobusů Š706RTO, Karosa ŠM11, Ikarus 280, Ikarus 412, Škoda 21Ab
v rámci akce Slavnosti chleba ve Slupi, 8. 9. 2012. Přepraveno 1500 cestujících.
/ Předváděcí jízda autobusu Karosa ŠM11 do Těšan, 15. 9. 2012, 40 účastníků.
/ Účast autobusů Škoda 706RO s přívěsem B40, Karosa ŠM11 na DOD v DP měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, předváděcí jízdy v Liberci, 22. 9. 2012, 20 000 návštěvníků, z toho 1500
cestujících.
/ Předváděcí jízda autobusu Karosa ŠL11 do Těšan, 13.10. 2012, 40 účastníků
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Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

MŠ počet žáků

ROK 2012

V. 7. 2 Muzejně-pedagogická činnost
Již tradičně TMB nabízí školním a dalším skupinám možnost zúčastnit se v rámci prohlídky expozic a výstav speciálně koncipovaných muzeopedagogických programů. V roce 2012 TMB organizovaně navštívilo 638 skupin, z toho 9 skupin z mateřských škol (160 dětí), 145 ze základních škol
I. stupně (3 076 žáků), 270 skupin ze základních škol II. stupně (5 574 žáků), 169 skupin ze škol středních a učňovských (3 292 studentů), 8 skupin z řad škol vysokých (64 studentů) a 37 skupin zájmových, handicapovaných a jiných (644 návštěvníků). Celkový skutečný počet je 12 813 návštěvníků.
Podrobný rozpis návštěvnosti organizovaných skupin v jednotlivých měsících je uveden v tabulce:

923
1337
2114
2185
2868
4367
109
1020
3081
3195
2050
23 249

Většina skupin absolvovala, obdobně jako v minulých letech, při jedné návštěvě dva i více programů. Celkový počet absolvovaných programů k expozicím dosáhl počtu 1 101 skupin o celkovém počtu 23 249 návštěvníků (viz graf), zvláště četná byla návštěvnost v Technické herně.
Z přiloženého grafu je zřejmé, že první tři místa návštěvnického zájmu opakovaně získaly programy k expozicím Technická herna, Ulička řemesel, Parní motory. Na čtvrtém místě se tentokrát
umístil program Od tamtamu k internetu. Z tabulky dále jako každý rok vyplývá, že počátkem
roku (leden, únor) je zájem o nabízené programy slabší, stejně tak v září. Oproti tomu v březnu až
červnu křivka návštěvnosti výrazně stoupá, stejně jako v období říjen až prosinec (v prosinci do
21. 12. 2012). Následující tabulky uvádějí zájem návštěvníků o jednotlivé programy TMB. Grafické
znázornění úspěšnosti programů v roce 2012 je uvedeno v příloze.

Programy k expozicím v roce 2012
Název programu
Technická herna
Ulička řemesel
Parní motory
Od tamtamu k internetu
Jak jsme jezdili
Salon mechanické hudby
Kultura nevidomých
Vodní motory
Historická stereovize
Kabinet elektronové mikroskopie
Železářství
Historie letectví
Čas nad námi a kolem nás
Nožířství
Kovolitectví
Celkem

počet školních skupin
474
190
100
69
51
38
34
33
22
11
8
7
3
2
1
1 043

/ 35

počet žáků
10 439
3 906
2 013
1 416
977
803
725
636
484
241
174
133
52
24
12
22 035

Další školní skupiny (mimo expozice) v roce 2012
Název výstavy (prohlídky)
počet školních skupin
Labyrint poznání
3
Muzejní kino
2
Muzeum spotřebičů
1
Prýgl story
1
Ponorka Viktoria
2
49
celkem
58

Celkový počet organizovaných návštěv v roce 2012 – přepočtené
Počet školních skupin programy k expozicím
1043
počet žáků
Počet školních skupin výstavy aj.
58
-,,Celkem
1 101

počet žáků
58
41
21
17
44
1 033
1 214

22 035
1 214
23 249
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Výtvarně technická dílna
(návštěvnost v roce 2012 celkem 1 284 osob)
/ V rámci Nepálských dnů v Brně 2012 se v TMB uskutečnila první dílna Tradiční nepálské řemeslo
– tepaný šperk s korálky. Ve dnech 21. 2. až 2. 3. si děti vytepávaly do hliníkového nebo měděného plechu obrázek, který si zavěsily na šňůru z korálků.
/ Ve dnech od 20. do 29. března se konala tradiční Velikonoční dílna, kde děti malovaly kraslice
voskem a vyřezávaly lupínkovou pilkou tradiční velikonoční motivy.
/ Předprázdninová dílna se konala od 17. do 29. května a děti i dospělí vyzkoušeli techniku vázaná
batika.
/ Ve dnech 11.–19. 4. probíhala dílna plstění jehlou. Děti si vyrobily z ovčího rouna malý balónek
a obal na mobil.
/ Víkend 21.–22. 4. byl věnován širší veřejnosti a návštěvníci si zkoušeli odrátovat skleničku,
hrnek apod.
/ Květnová dílna 16.–31. 5. – tradičně probíhalo zdobení triček, tentokrát potisky barvami za studena a návštěvníci si vyrobili vějíř z lékařských lopatek.
/ Předškolákům a prvnímu stupni ZŠ byla určena dílna uzlování 18.– 29. 9. Podobně jako Inkové
si vytvořili své datum narození pomocí uzlů.
/ 22.–23. 9. si rodiče s dětmi i dospělí vytvářeli šperky technikou Tiffany.
/ Tkaní na rámečku a o víkendu také na stavech se konalo od 2. do 11. 10. Návštěvníci utkali
materiál na malou taštičku a na stavech většinou na tašku, polštář nebo kobereček.
/ Hedvábné šátky solnou technikou návštěvníci tvořili od 23. 10. do 1. 11.
/ 10.–11. 11. proběhla dvoudenní dílna mozaiky.
/ Vánoční dílna se uskutečnila od 20. do 29. 11. Děti si tvořily adventní věnec z přírodních materiálů
a vymalovávaly a vystřihovaly např. betlém či vánoční motivy z papíru.
/ Poslední dílna roku 2012 byla věnována opět tkaní na tkalcovských stavech.
Propagace Dílny tradičních lidových řemesel je pravidelně externě zajišťována ve Školním zpravodaji, v časopise KULT, KAM v Brně a v Královopolských listech. Každá akce je ve všední dny určena
mateřským školkám a školám základním, kterým jsou rozesílány e-mailem pozvánky. Víkendové
dílny jsou určeny širší veřejnosti v dopoledních i odpoledních hodinách. Dílnu opakovaně navštěvují
skupiny handicapovaných návštěvníků z ústavu Elpis a Nojmánek, ZŠ logopedická.

V. 7. 3. Další vzdělávací a odborná činnost
/ Výuka studentů katedry Archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
předmětů: Praxe v Technickém muzeu v Brně (nepedagogické vedení), Ediční činnost v muzeích,
Základy muzejní konzervace I a II, Konzervátorské praktikum, Muzejní marketing a tvorba výstav
/ Výuka studentů Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, předmětů: Chemie
a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických materiálů I – kovy, Preventivní
konzervace, Praktikum z pokročilé konzervace kovů Výuka studentů Ústavu chovu a šlechtění
zvířat (AF) Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Brno, předmětu Agroturistika speciální,
/ Výuka studentů oboru starožitník na Středním odborném učilišti tradičních řemesel a Vyšší
odborné škole, spol. s.r.o. Brno, předmět Dějiny užitého umění a řemesel)
/ Spolupráce na řešení závěrečných práce studentů VŠ (Letecké hliníkové slitiny – jejich složení,
vlastnosti, možnost jejich dlouhodobého konzervování)
/ Spolupráce na řešení projektu Helptech. TMB je jednou z klíčových aktivit zapojeno do projektu
HELPTECH, který se zabývá podporou rozvoje technické, historické a ekologické gramotnosti
studentů v oblasti středního odborného školství a zvýšení prestiže řemeslných oborů v České
republice (reg. č. 1.0/1.1.00/14.0152).
V. 7. 4. Kruh přátel TMB
⁄ 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
⁄ Flašinety a mechanické hrací stroje (nově založeno)
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hospodaření
muzea

Technické muzeum v Brně dosáhlo v rozpočtovém roce 2012 výsledek hospodaření ve výši
428 971,29 Kč. Tento výsledek je možné hodnotit jako vyrovnaný, je to přibližně 0,58 % z celkových
provozních výnosů organizace v hodnoceném roce.
Organizace měla pro 2012 schválený rozpočet ve výši 68 045 tis. Kč, po úpravách pak 71 008 tis. Kč
včetně účelových dotací od zřizovatele ve výši 1 358 tis. Kč.
Skutečnost k 31. 12. 2012 činí:
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

74 393 tis. Kč
74 822 tis. Kč
429 tis. Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že organizace měla vyšší náklady i výnosy oproti upravenému rozpočtu, výnosy o cca 3,8 mil. Kč, náklady o cca 3,4 mil. Kč
Vyšší výnosy než bylo stanoveno v upraveném, resp. schváleném rozpočtu měla organizace
zejména v těchto položkách:
tržby ze vstupného
833 tis. Kč
ostatní služby
599 tis. Kč
ostatní výnosy z činnosti
2 614 tis. Kč
Vyšší výnosy proti rozpočtu ovlivnily především zvýšené tržby ze vstupného, a to díky vyššímu
počtu realizovaných výstav a atraktivním doprovodným programům jak na mimobrněnských
objektech muzea, tak přímo v Technickém muzeu v Brně.
Vyšší výnosy v položce ostatní služby jsou především díky restaurátorským pracím realizovaným
v Metodickém centru konzervace.
V položce ostatní výnosy z činnosti se projevila úhrada od Dopravního podniku města Brna
za poškození historického vozu při předváděcí jízdě ve výši 2 480 tis. Kč (tato částka je však
v položce nákladové – opravy a udržování).
Nižší výnosy než byly rozpočtovány jsou v položce čerpání fondů – 148 tis. Kč.
Snížení nákladů proti upravenému rozpočtu se projevilo v těchto položkách:
prodané zboží
55 tis. Kč
spotřeba materiálu
371 tis. Kč
spotřeba energií
816 tis. Kč
náklady z DDNM a DDHM
904 tis. Kč
aktivace majetku
300 tis. Kč
celkem snížení nákladů:
2 446 tis. Kč

Zvýšení nákladů proti upravenému rozpočtu např. v těchto položkách:
osobní náklady
154 tis. Kč
služby
852 tis. Kč
opravy a udržování
4 710 tis. Kč
ostatní náklady
28 tis. Kč
zákonné sociální náklady
95 tis. Kč
celkem zvýšení nákladů:
5 839 tis. Kč
Zvýšení či snížení nákladů uvedených položek vzniká běžným provozem organizace, rozpočet
na daný rok se připravuje o rok dříve a nelze zcela přesně odhadnout případné zvýšení (snížení)
cen materiálů, služeb či energií.
Položka opravy a udržování – komentář viz výše uvedené výnosy. Výše uvedené zvýšení nákladů
organizace pokryla z vlastních výnosů a použitím fondu odměn pro krytí překročení limitu
na platy ve výši 262 255 Kč. Přidělené účelové neinvestiční účelové prostředky ve výši 1 358 tis. Kč
byly použity v souladu s daným zadáním a v plné výši byly vyúčtovány.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Objem mzdových prostředků stanovený rozpočtem pro rok 2012 činil 17 876 tis. Kč na platy
zaměstnanců a 347 tis. Kč na ostatní osobní náklady. V průběhu roku byl rozpočet na platy
navýšen na částku 18 243 tis. Kč, v tom je obsažena částka 149 tis. Kč na projekt NAKI - Industriální dědictví Moravy a Slezska. Ostatní osobní náklady byly navýšeny na 1 259 tis. Kč, v tom
je zahrnuta částka 121 tis. Kč na kulturní aktivity MCK a 40 tis. Kč na projekt NAKI – Industriální
dědictví Moravy a Slezska.
Průměrný plat pracovníků muzea činil v daném období 14 187 Kč, což činí o 429 Kč méně, než
v roce 2011. Za poslední tři roky dochází rok od roku k dlouhodobému poklesu průměrného
výdělku zaměstnanců, což má za následek obtížné získávání nových zaměstnanců pro TMB.
Minimální mzda 8 000 Kč byla zachována. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2012
činil 105 zaměstnanců. Tento stav byl dodržen. Limit mzdových prostředků na platy zaměstnanců
na rok 2012 byl překročen o částku 262 255 Kč, která byla podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona
č. 218/200 Sb. o rozpočtových pravidlech vyčerpána z fondu odměn. Na náhradách za pracovní
neschopnosti bylo vyplaceno 65 474 Kč, o tuto částku nebylo navýšeno čerpání mzdových prostředků na platy. Upravený rozpočet ostatních osobních nákladů ve výši 1 259 tis. Kč byl dodržen.
Na projekt NAKI – Industriální dědictví Moravy a Slezska bylo čerpáno 40 tis. Kč a na kulturní
aktivity MCK 121 tis. Kč. Z ostatních osobních nákladů bylo vyplaceno odstupné ve výši 37 102 Kč.

38 / technické muzeum v brně

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2012

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0,0

Celkem

21 - 30 let

3

7

10

8,5

31 - 40 let

13

9

22

18,6

41 - 50 let

12

17

29

24,6

51 - 60 let

19

13

32

27,1

61let a více

15

10

25

21,2

celkem

62

56

118

100,0

nástupy

34

%

52,5

47,5

100

x

výstupy

28

průměrný hrubý měsíční plat

14 687

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2012
Počet

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012
vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní

0

4

4

3,4

nižší střední

0

1

1

0,8

nižší střední odborné

0

2

2

1,7

13

17

30

25,5

střední nebo střední odborné bez maturity i výuč.listu

1

1

2

1,7

úplné střední všeobecné

3

3

6

5,1

střední odborné s vyučením

úplné střední odborné s vyučením i maturitou

20

18

38

32,2

vyšší odborné

0

1

1

0,8

bakalářské

2

0

2

1,7

vysokoškolské

25

7

32

27,1

celkem

64

54

118

100,0

Činnost pracoviště zajišťujícího působnost zákona č. 80/2004 sb.
Informace o skladbě a počtu žádostí o vydání osvědčení
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty za rok 2012 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 vydaných osvědčení na dobu určitou
b) Celkový počet vydaných osvědčení k trvalému vývozu

3 ks
0 ks

ČINNOST PRACOVIŠTĚ ISO
TMB nebylo při tvorbě systému ISO (Integrovaný systém ochrany) zařazeno do tohoto programu.
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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:

1. Zpřístupnění sbírek muzea prostřednictvím muzejních výstav a expozic,
technických památek, muzejní knihovny, zpřístupněných depozitářů a badatelny
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
⁄ 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

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

4. Poskytování informací o sbírkovém fondu a jeho využívání Průběžně seznamovat
veřejnost prostřed-nictvím 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 2012

2/

/ 41

PŘEHLED
KONZERVOVÁNÍ-RESTAUROVÁNÍ

Konzervování-restaurování předmětů z muzejní sbírky TMB:
/ klíče
/ stereodiapozitivy, 90 ks
/ šablony
/ textilní vzorníky, 55 ks
/ hmatadlo
/ přijímač rozhlasový
/ závitník
/ proutěný kočárek
/ nůž
/ vratidlo se závitnicí
/ vrtáky
/ vratidlo se závitnicí
/ samopaly, 6 ks
/ vratidlo závitnicové
/ univerzální kulometu UK 59
/ závěs dveřní
/ samopal SA 61
/ nebozez
/ těžké kulomety TK 37, 2 ks
/ kleště k ohýbání plechu
/ stabilní benzinový motor Pluto
/ závěsné váhy
/ selská dřevěná truhlice
/ tyglík
/ dřevěná truhlice pro expozici Mlynářství ve Slupi
/ podkovářské kleště
/ stěnový zákopový periskopu A 034
/ přípravek na výrobu volut
/ přípravek na ohýbání kovových polotovarů / lehké kulomety vz. 26, 3 ks
/ periskopy, 2 ks
/ struh
/ Pichtův psací stroj
/ kladivo
/ perkusní revolver Remington
/ nástroj podkovářský
/ elektromotor MEZ JR 4756
/ nůž
/ kruhový pletací stroj
/ vratidlo
/ střecha stabilního motoru Wikov
/ nálevka
/ polní vojenská míchačka těsta
/ měrka
/ automobil UAZ-469 Chemik
/ věšák
/ úložní bedna pro kruhový pletací stroj
/ tabule
/ automobil Tatra T17 Hasič
/ hřebovna
/ automobil PV 3S Valník

Konzervování-restaurování na zakázku:
Sbírkové předměty Moravské galerie v Brně, datované do období 16. století,
které byly ošetřovány pro výstavu k rodu Pernštejnů na Pražském hradě:
/ stříbrné poháry, 2 ks
/ tepaný pozlacený pás
/ pozlacený kříž
/ svícen
/ pozlacené lžičky, 2 ks
/ vidličky, 2 ks
/ zlacené pouzdro na hodinky
/ relikviářový medailon
/ křestní medailon
/ pozlacené brože s kameny
/ pohár s kokosem
Sbírkové předměty Moravské galerie moderního umění:
/ mosazná krychle autora Stanislava Kolíbala / objekty Radoslava Kratiny, 2 ks
Sbírkové předměty Moravské galerie v Brně z dílny Wiener Werkstätte:
/ stříbřená krabička na zápalky s emailem / mosazná váza / mosazná plastika ženy
Archeologické nálezy z výzkumu langobardského pohřebiště Masarykova muzea v Hodoníně,
z lokality Kyjov:
/ meč 2 ks / vědro / kopí / štítová puklice / drobnější nálezy, 30 ks
Sbírkové předměty Jihomoravského muzea ve Znojmě:
/ váhy na ryby / střelecké terče, 3 ks / plán Podyjí / barokní polychromovaná plastika
Sbírkové předměty Městského muzea v Moravském Krumlově:
/ historické zbraně, 5 ks (zpracování průzkumu a konzervátorsko-restaurátorského záměru)
Soukromý zadavatel:
/ zinkové chrliče vody pro Státní zámek Lednice, restaurátorka R. Levínská
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PŘEHLED
PREZENTAČNÍCH AKCÍ

Počet uspořádaných výstav celkem: 81
Z toho: vlastních 64
		
putovních 22
		
zapůjčených 17
⁄ Fenomén Igráček 01.01.–15.01.2012
⁄ Na cestě k samostatnosti – 20 let organizace Tyfloservis 01.01.–26.02.2012
⁄ Prygl story 01.01.–18.06.2012
⁄ Muzeum spotřebičů a environmentální efekty 01.01.–30.09.2012
⁄ Motocykly Václava Svobody III 01.01.–31.12.2012
⁄ Tajemství depozitářů aneb co jste ještě možná neviděli 01.01.–31.12.2012
⁄ Regiontour 2012 – „Kouzlo aviatiky“ (Veletrhy Brno, a.s.) 12.01.–15.01.2012
⁄ Tkaní na Regiontouru (Veletrhy Brno, a.s.) 12.01.–15.01.2012
⁄ Infotherm, prezentace TMB výstaviště Ostrava 16.01.–19.01.2012
⁄ Fenomén Igráček (OM Brandýs n. Labem) 02.02.–11.03.2012
⁄ Nepál – Ženy 07.02.–18.03.2012
⁄ Životní cesta PhDr. Josefa Smýkala (Vlčnov) 12.02.–25.03.2012
⁄ Jak se žije s hendikepem (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 15.02.–30.04.2012
⁄ Nepálská svatba – fotografie František Havel (Knihovna Jiřího Mahena) 29.02.–19.03.2012
⁄ Arkády v oblacích (OD Arkáda, Praha) 03.03. –23.03.2012
⁄ Prodítě + Modely Brno (BVV) 08.03.-11.03.2012
⁄ Amper 2012 – Elektrotechnika (BVV) 20.03. –23.03.2012
⁄ Modelový vlak 27.03.–17.06.2012
⁄ Velikonoční pomlázka – Otloukej se píšťaličko (Kovárna v Těšanech) 31.03.–01.04.2012
⁄ 110. výročí nar. Františka Urbana a 20. výročí vzniku Slepeckého muzea 03.04.–14.10.2012
⁄ Jarní Motortechna (BVV) 14.04.2012
⁄ Den otevřených dveří v depozitáři MHD Řečkovice 28.04. –29.04.2012
⁄ Výstava vojenské techniky – při příležitosti DOD v areálu Řečkovice 28.04. –29.04.2012
⁄ Předváděcí jízda – VI. setkání historických vozidel Veveří 2012 (hrad Veveří) 01.05.2012
⁄ Vaňkovka v oblacích (Vaňkovka Brno) 07.05. –27.05.2012
⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD (Stará huť u Adamova) 12.05.2012
⁄ Letecké motory 15.05.–31.12.2012
⁄ Ukázkové tavby experimentální kovolitecké dílny 19.05.2012
⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD 19.05.2012
⁄ Přijďte si hrát do muzea, aneb kdo si hraje, nezlobí (Muzeum Kroměříž) 31.05.–30.09.2012
⁄ Fenomén Igráček (Mikulov) 01.06.–15.09.2012
⁄ Tradice i současnost kovářství v Jílovém u Prahy (Kovárna v Těšanech) 01.06.–30.09.2012

⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD na akci Parní olympiáda 02.06.–03.06.2012
⁄ Prezentace pracoviště vojenské polní pekárny na akci Parní olympiáda 02.06.–03.06.2012
⁄ Prezentace pracoviště vojenské polní kuchyně na akci Parní olympiáda 02.06.–03.06.2012
⁄ Výstava vojenské techniky – při příležitosti akce Parní olympiáda 02.06.–03.06.2012
⁄ Předváděcí jízda historických vozidel – při příležitosti akce Parní olympiáda 02.06.–03.06.2012
⁄ Výstava vojenské techniky – při příležitosti akce Bitva Midway 03.06.2012
⁄ Předváděcí jízda historických vozidel – při příležitosti akce Bitva Midway 03.06.2012
⁄ Dědeček automobil (Autotec, BVV) 05.06.–10.06.2012
⁄ Slavnosti řemesel (Kunštát) 09.06.–10.06.2012
⁄ Brno – město uprostřed Evropy – Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD 09.06.2012
⁄ Brno – město uprostřed Evropy – Předváděcí jízdy historické tramvaje č. 6 (koňka) 09.06.2012
⁄ Brno – město uprostřed Evropy – Předváděcí jízdy historických trolejbusů 09.06.–10.06.2012
⁄ Brno – město uprostřed Evropy – Dopravní nostalgie 10.06.2012
⁄ Předváděcí jízda historických vozidel Veteran Tour Macocha 09.06.2012
⁄ Design ÚVT Zlín 28.06.–16.09.2012
⁄ Design VUT – FSI 28.06.–16.09.2012
⁄ Oldtimer festival Slavkov 30.06.2012
⁄ Hanácký okruh (Olomouc) 20.07.–22.07.2012
⁄ Prezentace pracoviště vojenské polní pekárny na akci Tankový den v Lešanech 01.09.2012
⁄ Předváděcí jízda historických vozidel – Tankový den v Lešanech 01.09.2012
⁄ Slavnosti chleba 2012 08.09.2012
⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD (Znojmo–Slup a okolí) 08.09.2012
⁄ Přehlídka historie zemědělské techniky (Slup) 08.09.2012
⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD (Kovárna v Těšanech) 15.09.2012
⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD v Liberci 22.09.2012
⁄ Předváděcí jízda historických vozidel Závod do vrchu Brno-Soběšice 29.09.2012
⁄ E–day – mezinárodní soutěž a výstava v plastikovém modelářství (Praha) 29.09.2012
⁄ Týden kávy (Galerie Vaňkovka) 01.10.–07.10.2012
⁄ Veletrh Památky (Praha Holešovice) 04.10.–06.10.2012
⁄ Předváděcí jízdy kolových vozidel MHD Těšany 13.10.2012
⁄ Ponorka Victoria 15.10.–31.12.2012
⁄ Fenomén Igráček (Jílové u Prahy) 27.10.–31.12.2012
⁄ Vidět s úsměvem 06.11.–31.12.2012
⁄ Když oči nestačí 20.11.–31.12.2012
⁄ Výročí z archívu TMB – Vítězslav Veselý 13.12.–31.12.2012
⁄ Vynálezci a vynálezy 17.12.–31.12.2012
⁄ CESA 17.12.–31.12.2012
⁄ Historická stereovize – každý měsíc nový program
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Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost: 314
Odborné přednášky v prostorách TMB (účast celkem 1 053 osob)
⁄ Přednáška Čas nad námi kolem nás 19.01.2012 (účast 48 osob)
⁄ Zkušenosti z digitalizace sbírky stereodiapozitivů v TMB – PhotoChemPoint 5. Workshop
01.02.2012 (účast 77 osob)
⁄ Prezentace útočné pušky CZ 805 BREN 18.02.2012 (účast 55 osob)
⁄ Dřeviny České republiky a jejich využití 29.02.2012 (účast 35 osob)
⁄ Matematika a Slunce 08.03.2012 (účast 32 osob)
⁄ Nepřímá výroba železa – 31. seminář Archeologia Technica17.04.2012 (účast 38 osob)
⁄ Červená karkulka lhala 10.05.2012 (účast 17 osob)
⁄ Stabilizace zkorodovaných předmětů taniny – workshop Povrchové úpravy železných kovů
11.06.-12.06.2012 (účast 40 osob)
⁄ Povrchová úprava litiny – workshop Povrchové úpravy železných kovů 11.06.-12.06.2012 (účast
40 osob)
⁄ Ukázky černění historických zbraní – workshop Povrchové úpravy železných kovů 11.06.12.06.2012 (účast 40 osob)
⁄ Není na světě bylina, aby k něčemu nebyla 13.06.2012 (účast 55 osob)
⁄ Orchestrion Philips Paganini model 3 – III. Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně 20.08.21.08.2012 (účast 25 osob)
⁄ Minerální vody – mléko země – seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. 11.09.12.09.2012 (účast 45 osob)
⁄ Přednáška o historii čs. letectví pro zahraniční posluchače VUT Brno 25.09.2012 (účast 25 osob)
⁄ Pravda a mýty kolem činnosti Paula Haenleina – seminář K historii průmyslu, exaktních věd
a techniky na Moravě a ve Slezsku I. 30.10.- 31.10.2012 (účast 70 osob)
⁄ Muzejní sbírkové předměty jako doklady technologické úrovně textilní výroby na Moravě do roku
1918 – seminář K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. 30.10.31.10.2012 (účast 70 osob)

Přednášky v rámci Týdne vědy a techniky
⁄ Záchrana endemických dřevin ostrova Sokotra 01.11.2012 (účast 10 osob)
⁄ Co je nového v kosmologii? 06.11.2012 (účast 90 osob)
⁄ Léčba nespecifických střevních zánětů 08.11.2012 (účast 15 osob)
⁄ Moderní analytické metody v archeologii 14.11.2012 (účast 13 osob)
⁄ Elektron a civilizace 15.11.2012 (účast 47 osob)

Přednášky oddělení dokumentace tyflopedických informací
⁄ Beseda se Zdenkou Borýskovou o egyptských pyramidách 01.02.2012 (účast 20 osob)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých pro centrum volného času
v Brně-Lužánkách 22.03.2012 (účást 20 osob)
⁄ Přednáška na téma práce nevidomého člověka v TMB, 20. let Slepeckého muzea v Brně
13.07.2012 (účast 50 osob)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou pro Klub držitelů vodicích psů sdružení Hepa 14.08.2012
(účast 20 osob)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých pro studenty MU kat.Spec.Ped.
oboru tyflopedie v Brně 08.10.2012 (účast 20 osob)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou pro ZŠ 09.10.2012 (účast 15 osob)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou pro dva studenty MU v Brně 10.10.2012 (účast 2 osoby)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých a přilehlých expozicí pro TyfloCentrum
v Jihlavě 28.11.2012 (účast 10 osob)
⁄ Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých a přilehlých expozicí pro MPB
11.12.2012 (účast 9 osob)

Přednášky mimo TMB (účast celkem 2 026 osob)
⁄ Technické muzeum a jeho externí památky, Přednáška pro Německé kulturní sdružení - Deutscher
Kulturverband e.V.Region BRNO-BRÜNN 28.03.2012 (účast 30 osob)
⁄ Čas nad námi kolem nás, Gymnázium Zábřeh na Moravě, přednáška 25.04.2012 (účast 80 osob)
⁄ Přednáška v Moravské zemské knihovně v Brně – Dvě letkyně, dva různé osudy 26.04.2012
(účast 20 osob)
⁄ Přednáška Externí technické památky TMB, péče o ně a jejich vliv na turistický ruch v regionech
-Konference Muzea a památky Muzeum Vysočiny, Pelhřimov 24.04.-26.04.2012 (účast 45 osob)
⁄ Prezentace činnosti Komise KR AMG – Generální zasedání E.C.C.O. v Neapoli 14.05.2012
(účast 25 osob)
⁄ Přednáška Nová expozice leteckých motorů v TMB na semináři Než podmaníme vzduch, NTM
15. 05.2012 (účast 20 osob)
⁄ Přednáška J. K. Lobkowicz a Masarykův okruh v Brně, Konference Aristokrat, automobilový
závodník, sportovní veslař…člověk – Jiří Kristián Lobkowicz, NTM, 22. 05. 2012 (účast 80 osob)
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⁄ Vodní mlýn ve Slupi – Národní kulturní památka ve správě TMB – 17. veletrh muzeí Třebíč 23.05.
– 24.05.2012 (účast 80 osob)
⁄ Pozvánka na Šlakhamr – 17. veletrh muzeí Třebíč 23.05.–24.05.2012 (účast 80 osob)
⁄ Časoměrná zařízení a vývoj kalendáře, Domov pro seniory Kociánka Brno 29.05.2012 (účast
50 osob)
⁄ Kulturní památky Technického muzea v Brně, Domov pro seniory Kociánka Brno 12.06.2012
(účast 50 osob)
⁄ Flašinetáři a hodináři, Masarykovo muzeum Hodonín 15.06.2012 (účast 65 osob)
⁄ The Mining of Iron Ore in the Central Region of the Moravian Karst - 7th International Symposium
on archaeological Mining History 25.06.–26. 06. 2012 (účast 29 osob)
⁄ Hájit svoji čest a národní spolehlivost. Studenti Vysoké školy veterinární v Brně před fakultní
vyšetřující komisí a Čestným soudem v roce 1945 - 10. medzinárodné odborné sympózium
k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny – Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
28.06.2012 (účast 100 osob)
⁄ History of Philipps factory and story of an Automatophon (Historie továrny Philipps a příběh
automatofonu) - 8th International Mechanical Music Festival and Symphosium in Iasi, Romania
05.09.–10.09.2012 (účast 120 osob)
⁄ Konzervování stříbrných pohárků elektrolytickou redukcí – Konference konzervátorů-restaurátorů,
Litoměřice 10.09.-13.09.2012 (účast 220 osob)
⁄ Restaurování delfské fajánse ze sbírek muzea Brněnska - Konference konzervátorů-restaurátorů,
Litoměřice 10.09.-13.09.2012 (účast 220 osob)
⁄ Stanovení kvality vnitřního prostředí v Technickém muzeu v Brně, monitoring, vyhodnocení,
strategie Konference konzervátorů-restaurátorů, Litoměřice 10.09.-13.09.2012 (účast 220 osob)
⁄ Současné trendy konzervování-restaurování sbírkových předmětů – Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska 03.10.-04.10.2012 (účast 30 osob)
⁄ Plynování muzejních depozitářů – konference STOP v Praze 18.10.2012 (účast 80 osob)
⁄ Doporučení Komise KR pro zadávání veřejných zakázek v oboru konzervování-restaurování,
X. Sněm AMG 31.10.-01.11.2012 (účast 150 osob)
⁄ Muzea a vědecká práce - Mezinárodní konference Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy, Bratislava 13.11.-15.11. 2012 (účast 100 osob)
⁄ Dětské programy v Technickém muzeu v Brně na vybraných příkladech - Mezinárodní konference
Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy, Bratislava
13.11.-15.11. 2012 (účast 100 osob)
⁄ Přírodovědné analýzy nálezů z langobardského pohřebiště v Kyjově – přednáška v MK Kyjov
04.12.2012 (účast 32 osob)

Česko-Nepálská společnost (účast celkem 194 osob)
⁄ Tradiční oděv a doplňky nepálských žen různých etnických skupin 28.01.2012 (účast 42 osob)
⁄ Nepálská svatba 29.01.2012 (účast 31 osob)
⁄ Obřady životního cyklu nevarských žen 11.02.2012 (účast 15 osob)
⁄ Tradiční život žen v jižním Nepálu 12.02.2012 (účast 13 osob)
⁄ Mezi kulturami – povídání o životě v Nepálu 18.02.2012 (účast 23 osob)
⁄ Ženské horolezectví na nepálských osmitisícovkách 19.02.2012 (účast 44 osob)
⁄ Beseda s bývalou honorární konzulkou ČR v Nepálu Zdeňkou Karkiovou 25.02.2012 (účast 26 osob)
Výukové přednášky
187 dílčích přednášek muzeologie, historie, řemesel a techniky, konzervování – restaurování
(účast celkem 2561 posluchačů)
Ostatní kulturně výchovné akce (Účast celkem: 1 265 osob)
Doprovodné akce k Labyrintu Poznání
⁄ Prezentace CZ 805 BREN 18.02.2012 (účast 554 osob)
⁄ Chemický cirkus 03.05.2012 (účast 150 osob)
⁄ Den elektrotechniky v TMB 02.06.2012 (účast 253 osob)
⁄ Rozluč se se školním rokem - Dětský den 29.06.2012 (účast 109 osob)
⁄ Derniéra Labyrintu poznání 25.09.2012 (účast 199 osob)
Výtvarně technická dílna TMB (Účast celkem: 1 320)
⁄ Nepálské dny v Brně (Areál Zlobice) 28.01.-29.01.2012 (účast 18 osob)
⁄ Co si uvaříme 05.02.2012 (účast 20 osob)
⁄ Odlévání a malování bůžka Ganéši 17.02.2012 (účast 18 osob)
⁄ Nepálská dílna 21.02.- 02.03.2012 (účast 105 osob)
⁄ Velikonoční dílna 20.03.-29.03.2012 (účast 171 osob)
⁄ Plstění 11.04.-19.04.2012 (účast 80 osob)
⁄ Drátování 21.04.-22.04.2012 (účast 12 osob)
⁄ Trička – potisky 16.05.-31.05.2012 (účast 136 osob)
⁄ Uzlování 18.09.-27.09.2012 (účast 35 osob)
⁄ Tiffany šperky 22.09.-23.09.2012 (účast 91 osob)
⁄ Tkaní 02.10.-11.10.2012 (účast 91 osob)
⁄ Hedvábné šátky 23.10.-01.11.2012 (účast 183 osob)
⁄ Mozaika 10.11.-11.11.2012 (účast 42 osob)
⁄ Vánoční tvorba – adventní věnce 20.11.-29.11.2012 (účast 288 osob)
⁄ Tkaní na stavech 08.12- 09.12.2012 (účast 30 osob)
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Hudební dýchánky (Účast celkem 120 osob)
⁄ 04.01.2012 (účast 20 osob)
⁄ 07.03.2012 (účast 20 osob)
⁄ 02.05.2012 (účast 20 osob)
⁄ 05.09.2012 (účast 20 osob)
⁄ 03.10.2012 (účast 20 osob)
⁄ 28.11.2012 (účast 20 osob)
Midway
⁄ Bitva Midway – Přístav Brněnské přehrady křest lodi DALAS 14.04.2012
⁄ Galerie modelů v OC City Park Jihlava 19.04.-6.5.2012
⁄ Bitva Midway – Muzejní noc TMB 19.05.2012
⁄ Galerie modelů pro Den Policie ČR Brno nám Svobody 21.05.2012
⁄ Galerie modelů Retail Con Palác Kinských Praha 24.05.-25.05.2012
⁄ Bitva Midway vrámci Ignis Brunensis 03.06.2012
⁄ Galerie modelů Retail Con hotel Devin Bratislava 07.06.2012
⁄ Galerie modelů k 70. výr. Pearl Harbouru – Loučka 05.07.2012
⁄ Bitva Midway – Letonice 02.09.2012
⁄ Bitva Midway – zámek Jemnice 22.09.2012
⁄ Výstava HČSVL OC EDEN Praha 01.10.-29.10.2012
⁄ Bitva Midway – Vánoce na radnici MMB Brno 23.12.2012
Celkem: 12 akcí
Ostatní (Účast celkem 19 764 osob)
⁄ Nepálský večer - tradiční tanec 22.02.2012 (účast 46 osob)
⁄ Vítání jara Konzervatoř Brno, 19.ročník 03.04.2012 (účast 50 osob)
⁄ Velikonoce na Šlakhamru 07.04.-08.04.2012 (účast 1 062 osob)
⁄ Tmavomodrý festival 16.05.-18.05.2012 (účast 80 osob)
⁄ Muzejní noc 2012 – „Kouzlo aviatiky“ 19.05.2012 (účast 3 237 osob)
⁄ Prezentace TMB a VTD v Prudniku - Polsko 06.06.-10.06.2012 (účast 3 000 osob)
⁄ Farmářské slavnosti-Zlobice 16.06.2012 (účast 1 500 osob)
⁄ Za pohádkou na Šlakhamr 09.06.-10.06.2012 (účast 353 osob)
⁄ Setkání na kovárně 05.07.2012 (účast 57 osob)
⁄ Oživená pevnost v Šatově 05.07.-08.07. (účast 950 osob)
⁄ Kovářská sobota 07.07.2012 (účast 75 osob)
⁄ Horňácké slavnosti 22.07.2012 (účast 1 700 osob)
⁄ Kovářská sobota 04.08.2012 (účast 90 osob)
⁄ Dřevorubecké klání na Šlakhamru 04.08.2012 (účast 551 osob)
⁄ Pekařovská pouť – mezinárodní setkání flašinetářů v Pekařově u Šumperka 18.08.-19.08.2012
(účast 45 osob)
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⁄ III.mezinárodní setkání flašinetářů 20.08.-21.08.2012 (účast 25 osob)
⁄ Prezentace oddělení Dokumentace tyflopedických informací TMB - na 28. mistrovství vodících
psů v ČR v galerii Vaňkovka 01.09.2012 (účast 1000 osob)
⁄ Slavnosti chleba 2012 08.09.2012 (účast 4000 osob)
⁄ Mladý těšanský kovář 15.09.2012 (účast 300 osob)
⁄ NATO-Day – prezentace TMB Ostrava 22.09.2012 (masová účast)
⁄ Noc vědců 28.09.2012 (účast 800 osob)
⁄ Příjezd historického vlaku do Šatova 13.10.2012 (účast 230 osob)
⁄ Na kafe s Maryšou 13.10.2012 (účast 60 osob)
⁄ Kování na Šlakhamru 27.10.2012 (účast 98 osob)
⁄ Od adventu do Tří králů 02.12.2012 (účast 415 osob)
⁄ Vánoční soutěž v plastikovém modelářství – KPTMB sekce letecké historie a modelářství
21.12.2012 (účast 40 osob)
Experimentální tavby
v replice slovanské dřevouhelné pece (účast celkem 650 osob)
Experimentální tavba – 12. Setkání ve střední části Moravského krasu (Stará huť u Adamova)
12.05.2012 (účast 500 osob)
Experimentální tavba 22.9.2012 (účast 150 osob)
Grafické znázornění návštěvnosti programů k expozicím v roce 2012 – počet žáků
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PŘEHLED
KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ

Počet konferencí a seminářů celkem: 20 (účast celkem 1 678 osob)
⁄ PhotoChemPoint 5. workshop 01.02.2012 (účast 77 osob)
⁄ Valná hromada České slévárenské společnosti 08.03.2012 (účast 15 osob)
⁄ PhotoChemPoint 6. workshop 28.03.2012 (účast 62 osob)
⁄ Seminář Archeologia Technica 17.04.2012 (účast 38 osob)
⁄ Workshop starého železářství (Stará huť u Adamova) 09.05.-11.05.2012 (účast 150 osob)
⁄ Konference Muzea,památky a konzervace 28.05.-30.05.2012 (účast 110 osob)
⁄ Workshop - Povrchové úpravy železných kovů 11.06.-12.06.2012 (účast 40 osob)
⁄ Textil v muzeu 2012 13.06.-14.06.2012 (účast 80 osob)
⁄ PhotoChemPoint 7. workshop Správa barev při výrobě a prezentaci fotografií 21.06.2012
(účast 46 osob)
⁄ Damask X. Mezinárodní setkání kovářů damascenské oceli 22.06–23.06.2012 (účast 136 osob)
⁄ III.Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně 20.08.-21.08.2012 (účast 25 osob)
⁄ Konference konzervátorů-restaurátorů,Litoměřice 10.09.-13.09.2012 (účast 220 osob)
⁄ Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. 11.09.-12.09.2012 (účast 45 osob)
⁄ Nové informační a multimediální technologie-NIMT 13.09.-14.09.2012 (účast 55 osob)
⁄ Kurz preventivní konzervace 09.10.-10.10.2012 (účast 12 osob)
⁄ Dějiny průmyslu,techniky a vědeckých disciplín na Moravě a ve Slezku 30.10.-31.10.2012
(účast 70 osob)
⁄ Kurz preventivní konzervace 13.11.2012 (účast 12 osob)
⁄ Workshop - Vyzvedávání archeologických nálezů in situ 07.12.2012 (účast 15 osob)
Technické a odborné konference spolupořádané na zakázku pořádajících firem
(účast celkem 1 678 osob):
⁄ Red Hat Czech 11.04.2012 (účast 400 osob)
⁄ VTP Mílovice 09.10.2012 (účast 70 osob)
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PŘEHLED účasti
na konferencích a seminářích

⁄ Školení sektorových rad a pracovních skupin projektu Národní soustavy povolání a Národní
soustavy kvalifikací, společnost TREXIMA Praha, 21. 2. 2012, Ing. Vykydal, Mgr. Nekuža
⁄ Účast na semináři k 100. výročí narození prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 29. 2. 2012, Mgr. Slabotínský, Ph.D., Mgr. Zouharová Dyková
⁄ Konference Muzeum a škola. Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 22.–23. 3. 2012, Mgr. Marie
Gilbertová, Mgr. Hana Bartošová, PhDr. Drahomíra Přikrylová, Ingeborg Semrádová
⁄ Seminář Židé, dějiny a kultura, 19.–20. 04. a 21.–22. 05. 2012, Pobočka Židovského muzea
v Brně, PhDr. Urbánková
⁄ 17. Veletrh muzeí Třebíč, 23.–24. 5. 2012, Ing. V. Vykydal, Ing. I. Štěpánek, Mgr. H. Bartošová,
Mgr. M. Gilbertová, Mgr. A. Najbertová, Mgr. P. Nekuža, Mgr. R. Slabotínský, Ph.D., M. Procházka,
⁄ Mezinárodní konference Muzea a památková péče, 24.–26. 4. 2012, Pelhřimov, Muzeum Vysočiny
Pelhřimov, Obec architektů ČR a Dolního Rakouska, PhDr. Urbánková, Mgr.Bartošová, Mgr. Gilbertová,
M. Procházka
⁄ Jarní setkání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG, 2. 5. 2012 Muzeum města Brna,
PhDr. Urbánková
⁄ Seminář Významné osobnosti veterinární medicíny v odboji, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 9. 5. 2012, Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
⁄ Seminář Zalétávací piloti, Národní technické muzeum, 15. 5. 2012, B. Tkaný dp.t
⁄ Dlouhá muzejní a galerijní noc Mikulov, 25. 5. 2012 (v rámci projektu Porta curturae) Mgr. H. Bartošová, Mgr. A. Najbertová
⁄ Workshop Tvorba pracovních listů - jak vytvářet pracovní listy k výstavám a expozicím a jak
s nimi pracovat, Brno, pořadatel MZM Metodické centrum muzejní pedagogiky, 28. 5. 2012,
Mgr. Najbertová
⁄ Experimentální tavba VUT v Brně, Fakulta strojní, 31. 5. 2012, PhDr. Jiří Merta, Mgr. Ondřej Merta
⁄ Seminář z dějin hutnické výroby, Národní technické muzeum, 4. 12. 2012, PhDr. Jiří Merta,
Mgr. Ondřej Merta
⁄ G. J. Mendel – geniální augustinián, Mendelovo muzeum genetiky, 6. 6. 2012, Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
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⁄ Povrchové úpravy železných kovů, TMB, 11.–12. 6. 2012 (příspěvky: Selucká, A. – Mazík, M.:
Stabilizace zkorodovaných předmětů taniny; Mrázek, M. – Kroužil, M.: Povrchová úprava litiny;
Andrýsek, P.: Ukázky černění historických zbraní)
⁄ Setkání zlínské a jihomoravské sekce Knihovnické komise AMG, 12. 6. 2012 Rožnov pod Radhoštěm, PhDr. Urbánková, Mgr. Kafková, M. Vojtová, Ing. Štěpánek,
⁄ Plenární zasedání a Diskusní fórum muzeologické komise AMG, Slezské zemské muzeum
Opava, 13. – 14. 6. 2012, Mgr. K. Havlíčková, Mgr. P. Nekuža
⁄ Konference konzervátorů-restaurátorů, Litoměřice, 10.–13. 9. 2012 (příspěvky: Mazík, M. –
Selucká, A.: Konzervace stříbrných pohárků elektrolytickou redukcí; Hadová, M. – Hložek, M.:
Restaurování delftské fajánse ze sbírek muzea Brněnska; Grossmannová, H.: Stanovení kvality
vnitřního prostředí v Technickém muzeum v Brně, monitoring, vyhodnocení, strategie – poster)
⁄ Jičín – seminář komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR, 24.-25. 9. 2012,
Mgr. H. Bartošová, Mgr. Gilbertová, Mgr. Přikrylová
⁄ Semináři K významným jubileím pedagogů a vědeckých pracovníků dnešní VFU Brno, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, 26. 9. 2012, Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
⁄ Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG, 3.–4.10. 2012 Muzeum Vysočiny
Pelhřimov, PhDr. N. Urbánková, Mgr. H. Bartošová, Ing. A. Selucká (příspěvek Selucká A.: Současné
trendy konzervování-restaurování sbírkových předmětů)
⁄ Fenomén Českomoravská-Kolben-Daněk, Národní technické muzeum Praha, 3.–4. 10. 2012,
Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
⁄ 36. seminář Knihovnické komise AMG, 4.–6. 10. 2012, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
80 účastníků, PhDr. Urbánková, Mgr. Kafková, M. Vojtová
⁄ Školení Web of Knowledge and Web of Science, Knihovna Akademie věd ČR, Praha, 12. 10. 2012,
Mgr. P. Stöhrová, Mgr. P. Nekuža
⁄ Konference Věda, technika a umění v Rudolfinské době, Národní technické muzeum Praha,
17. 10. 2012, Mgr. H. Bartošová, Mgr. A. Najbertová, Mgr. P. Nekuža
⁄ STOP, Ochrana plynováním, 20.10 2012, Mgr. M. Mazík, Příspěvek: Mazík, M.: Plynování muzejních
depozitářů)
⁄ X. Sněm AMG, 31. 10. – 1. 11. 2012, Opava, Ing. V. Vykydal, Ing. I. Štěpánek, Ing. A. Selucká (příspěvek: Selucká, A.: Doporučení Komise KR pro zadávání veřejných zakázek v oboru konzervování
-restaurování)
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⁄ Kolokvium Muzeum pro seniory – senioři pro muzeum aneb Senioři jako návštěvníci, pamětníci
a dobrovolníci, Moravské zemské muzeum Brno, 26. 11. 2012, Mgr. A. Najbertová, Mgr. P. Nekuža
⁄ Quo Vadis – Ochrana kulturních památek před požáry, Národní památkový ústav v Praze, 1.–2. 11.
2012, Ing. M. Mrázek, Ph.D.
⁄ ALMA 2012 – Znalost a praxe ve výtvarném umění – cesta od poznání materiálů k technologickému
uplatnění, Praha, M. Boszörmenyi
⁄ Ochrana kulturní památky včetně praktické ukázky zabezpečení dočasné expozice, Národní
památkový ústav a FIDES a.s., 15. 11. 2012, Náměšť nad Oslavou,
⁄ Ochrana mečů, Muzeum policie ČR, Praha, 20. 11. 2012, Ing. A. Selucká, Ing. I. Štěpánek, Ing. P.
Vaníček, Ing. M. Mrázek, Ph.D., Mgr. M. Mazík
⁄ Školení pracovníků příspěvkových organizací – eGordion a eTenderMarket, MG Brno, 27. 11.
2012, Mgr. P. Stöhrová, Mgr. P. Nekuža, Ing. A. Selucká, Z. Haiser, Ing. I. Hubr, Ing. P. Vaníček,
J. Honsová, Mgr. Z. Kafková, Ing. J. Pipota, R. Kučera, M. Kubiš
⁄ 33. sympozium z dějin geodézie a kartografie, 28. 11. 2012, Národní technické muzeum Praha,
Mgr. R. Slabotínský, Ph.D

Účast na konferencích a seminářích v zahraničí
⁄ Závěrečná konference evropského projektu POPART FP7, 6.–9. 3. 2012, Paříž, Ing. H. Grossmannová
⁄ Generální zasedání E.C.C.O., 14. 5. 2012, Neapol (prezentace činnosti Komise konzervátorů-restaurátorů AMG) Ing. A. Selucká, Ing. I. Štěpánek
⁄ Indoor Air Quality, 17.–20.6.2012, Londýn, Ing. H. Grossmanová, Ph.D., (příspěvek Grossmannová,
H.: Pollutant Level in the Technical Museum – monitoring, evaluation and strategy)
⁄ Zasedání Středoevropské cesty železa – Vordenberg, Rakousko, 23.–24. 6. 2012, PhDr. Jiří
Merta, Mgr. Ondřej Merta
⁄ 7th International Symposium on archaeological Mining History, 25.–26. 6. 2012, (příspěvek
Merta, J., Merta, O.: The Mining of Iron Ore in the Central Region of the Moravian Karst)
⁄ 10. medzinárodné odborné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava, 28. 6. 2012, Mgr. R. Slabotínský, Ph.D., (příspěvek
Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.: Hájit svoji čest a národní spolehlivost. Studenti Vysoké školy veterinární v Brně před fakultní vyšetřující komisí a Čestným soudem v roce 1945)
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⁄ Účast na experimentech pravěkých a ranně středověkých technologií Asparn an der Zaya, akce
k 30. výročí konání experimentů při Univerzitě Vídeň, 29. 6. 2012, PhDr. Jiří Merta, Mgr. Ondřej Merta
⁄ Mezinárodní konference a výroční zasedání komise CIMUSET ICOM, Tampere a Helsinky, Finsko,
27. 8. – 1. 09. 2012, Mgr. M. Gilbertová, Mgr. P. Nekuža
⁄ 8th International Mechanical Music Festival and Symphosium in Iasi, Romania (8. mezinárodní
festival a symposium mechanické hudby v Iasi, Rumunsko), 5. – 10. 9. 2012, Mgr. P. Nekuža,
(příspěvek Nekuža, P.: History of Philipps factory and story of an Automatophon)
⁄ Mezinárodní konference The Best in Heritage, Dubrovnik, Chorvatsko, 25.–30. 9. 2012, Ing. V.
Vykydal, Ing. M. Mrázek, Mgr. P. Nekuža
⁄ ISRP-12 (12th International Symposium on Radiation Physics, Rio de Janeiro, 5.–14. 10. 2012,
Mgr. Martin Hložek, Ph.D., (příspěvek Hložek, M.: Identification Of Gilding Under A Layer Of
Corrosion Products In Metallic Archaeological Artifacts Using X Ray Fluorescence Analysis And
Microanalysis)
⁄ Zasedání Středoevropské cesty železa – Sklené Teplice, Banská Štiavnica, 13.–14. 10. 2012,
PhDr. Jiří Merta, Mgr. Ondřej Merta
⁄ Mezinárodní konference Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav
a perspektívy, Bratislava, pořadatel Katedra etnologie a kulturní antropologie (odbor Muzeologie
a kulturního dědictví) Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 13.–15.11. 2012,
Ing. V. Vykydal, Mgr. A. Najbertová, Mgr. P. Nekuža, (příspěvky: Nekuža, P.: Muzea a vědecká
práce; Najbertová, A.: Dětské programy v Technickém muzeu v Brně na vybraných příkladech)
⁄ Climate for Collections: Standards and Uncertainties, konference k evropskému projektu FP7
Climate for Culture, 6.–9.11.2012, Mnichov, Ing. H. Grossmannová, Ph.D., Ing. I. Štěpánek, Mgr.
M. Mazík)

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
PRACOVNÍKŮ TMB

(Pozn. Publikační výstupy relevantní dle metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu a hlášené
do RIV jsou uváděny v přehledu v příloze č. 8)
⁄ BŘÍNEK, Miroslav – DUB, Michal – PUJMAN, Ivo : Proměny letounu Avia BH.5, In: Hobby Historie,
r. 2012, č. 13, str. 10-20.
⁄ GILBERTOVÁ, Marie. Pozvánka na Slavnosti chleba ve Slupi. In Kam v Brně…Roč. 2012, č. 09, s. 9.
⁄ GILBERTOVÁ, Marie. Vodní mlýn ve Slupi – Národní kulturní památka ve správě Technického
muzea v Brně. In 17. Veletrh muzeí České republiky. Sborník ze zasedání. Třebíč: Muzeum
Vysočiny Třebíč, 2012. s. 27-30. ISBN 978-80-86894-22-5.
⁄ GILBERTOVÁ, Marie. Externí technické památky Technického muzea v Brně. Péče o ně a jejich
vliv na turistický ruch v regionech. In: Muzea a památková péče. Sborník z konference. Pelhřimov:
Muzeum Vysočiny, 2012.
⁄ KOCMAN, Tomáš: Současnost autobusové dopravy v Brně. In: Městská doprava č. 1, 2012, str. 19-25
⁄ MERTA, Jiří - MERTA, Ondře: The Mining of Iron Ore in the Central Region of the Moravian Karst,
In: 7th International Symposium on archaeological Mining History, s. 50–59, Valkenburg a/d Geul
2012, ISBN 978–90–79491–11–7.
⁄ MERTA, Ondřej: K historii několika dyjských mlýnů. In: Sborník referátů ze semináře Vodní mlýny
IV. Rožmitál pod Třemšínem. s. 46–74. ISBN 978–80–260–3072–0.
⁄ MERTOVÁ. Petra: Nůž jako zbraň, nástroj i šperk. 100+1 zahraniční zajímavost. 2012, roč. 49, č. 11,
s. 21-22.
⁄ NAJBERTOVÁ, Alena: Pozvánka na Šlakhamr. In: Sborník ze 17. veletrhu muzeí. Muzeum Vysočiny
Třebíč, 2012, v tisku
⁄ NAJBERTOVÁ, Alena: Dětské programy v Technickém muzeu v Brně. In: Sborník z muzeologické
konference, Bratislava, 2012, v tisku
⁄ NEKUŽA, Petr: History of Philipps factory and story of an Automatophon, Iasi, Rumunsko, v tisku
⁄ SLABOTÍNSKÝ, Radek: Hájit svoji čest a národní spolehlivost. Studenti Vysoké školy veterinární
v Brně před fakultní vyšetřující komisí a Čestným soudem v roce 1945. In: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník vedeckých prác. Bratislava 2012, s. 221–224.
ISBN 978-80-970574-1-1.
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⁄ SLABOTÍNSKÝ, Radek: Šaratica spraví, rychle Vaše zdraví! Historie firmy Šaratica. In: Po stopách
zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního
lékařství v Technickém muzeu v Brně. Sborník z mezinárodního odborného semináře konaného
21.–22. června 2011 v Technickém muzeu v Brně. Brno 2012, s. 118–124. ISBN 978-80-86413-90-7.
⁄ SLABOTÍNSKÝ, Radek: Recenze na práci Kaplan, Karel: Antonín Novotný. Vzestup a pád „lidového
aparátčíka“. In: Dějiny a současnost, roč. XXXIV., 2012, č. 1, s. 46–47.
Recenze na práci Doležal, Miloš: Chtěl jsem být blanickým rytířem. Rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje. In: Dějiny a současnost, roč. XXXIV., 2012, č. 2, s. 47.
Recenze na práci Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš – Kovářík, David (eds.): Německy mluvící
obyvatelstvo v Československu po roce 1945. In: Dějiny a současnost, roč. XXXIV., 2012, č. 5, s. 8.
Recenze na práci Trnková, Petra: Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890–1914. In: Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické
fotografie, roč. 11/2012, s. 90–91.
Mgr. Ing. Pavlu Vaňkovi, Ph.D. z Archivu bezpečnostních složek zaslán recenzní posudek na článek
PhDr. Jiřího Petráše Příběh Jaroslava Kasky, agenta chodce, který vyjde ve Sborníku Archivu
bezpečnostních složek 10/2012, v tisku.
⁄ TLASKAL, Miloš – KAZATEL, Jiří: Oprava historického vlečného vozu BLEG evidenční číslo 25. In:
Československý dopravák, roč. 11, 2012, č. 3, s. 41–46.
⁄ URBÁNKOVÁ, Naděžda: Zkušenosti z digitalizace sbírky skleněných stereodiapoztivů v Technickém muzeu v Brně. In: Sborník příspěvků z workshopů PhotoChemPoint 20110 –2012. Brno:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 29 – 38. ISBN 978-80-214-4575-8.
⁄ ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie: Masarykův okruh v Brně 1930–1937 ve fotografiích – Sonda
do nezpracované pozůstalosti Zdeňka Zavřela. In: Historická fotografie 2012, roč.11, s. 80, TMB
Brno. ISBN978-80-86413-91-4
⁄ ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie: Historic vehicles in the Technicalmuseum in Brno collections and
their presentation to the public, In: Technical museum as guardians and educators. Proceedings
of the Cimuset conference 6.-10. 6. 2011 helt at the Technical museum in Brno Czech Republic.
Technicalmuseum in Brno, 2012, s. 39-42. ISBN 978-80-86413-88-4.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

⁄ Účast všech zaměstnanců na školení bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, školení řidičů
referentských vozidel.
⁄ 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, Ing. Grossmannová, Ph. D.
⁄ Kombinované studium Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor muzeologie: Marcela
Böszörményi, Jana Dalecká, Martin Hrdlička, Petr Smola, Roman Kučera, Žaneta Kubingerová
⁄ Mgr. Sylvie Dyková; doktorské studium na katedře historie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
téma disertační práce: Brno jako středisko automobilismu a automobilového sportu v mezivá
lečném období
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PŘEHLED výstupů z plnění
úkolů výzkumu a vývoje

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti evidované v RIV dle poskytovatele
– Ministerstvo kultury ČR:
Články ve sborníku
⁄ ŠTĚPÁNEK, Ivo – NEKUŽA, Petr – HAVLÍČKOVÁ, Klára. The history and present of the Technical
Museum in Brno. In: Gilbertová, Marie (ed.), Technical museums as guardians and educators.
Proceedings of the CIMUSET conference 6.-10. 6. 2011, held at the Technical Museum in Brno,
Czech Republic. Technical Museum in Brno, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-88-4, pp. 15-17.
⁄ SELUCKÁ, Alena. Methodical conservation center of the Technical Museum in Brno In: Gilbertová,
Marie (ed.), Technical museums as guardians and educators. Proceedings of the CIMUSET
conference 6.-10. 6. 2011, held at the Technical Museum in Brno, Czech Republic. Technical
Museum in Brno, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-88-4, pp. 36-38.
⁄ ZOUHAROVÁ-DYKOVÁ, Sylvie: Historic vehicles in the Technical Museum in Brno. Collections
and their presentation to the public. In: Gilbertová, Marie (ed.), Technical museums as guardians
and educators. Proceedings of the CIMUSET conference 6.-10. 6. 2011, held at the Technical
Museum in Brno, Czech Republic. Technical Museum in Brno, Brno 2012. ISBN 978-80-8641388-4, pp. 39-42.
⁄ URBÁNKOVÁ, Naďa: The documents of prominent engineers in the collections of the Technical
Museum in Brno. In: Gilbertová, Marie (ed.), Technical museums as guardians and educators.
Proceedings of the CIMUSET conference 6.-10. 6. 2011, held at the Technical Museum in Brno,
Czech Republic. Technical Museum in Brno, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-88-4, pp. 50-55.
⁄ MERTOVÁ, Petra: What was it like? Museum collection as the latest evidence of Brno textile
industry fame. In: Gilbertová, Marie (ed.), Technical museums as guardians and educators.
Proceedings of the CIMUSET conference 6.-10. 6. 2011, held at the Technical Museum in Brno,
Czech Republic. Technical Museum in Brno, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-88-4, pp. 57-63.
⁄ MERTA, Ondřej: Preservation of technical heritage under the auspices of the Technical Museum
in Brno. In: Gilbertová, Marie (ed.), Technical museums as guardians and educators. Proceedings of the CIMUSET conference 6.-10. 6. 2011, held at the Technical Museum in Brno, Czech
Republic. Technical Museum in Brno, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-88-4, pp. 70-73.
⁄ MERTA, Jiří – MERTA, Ondřej: The Mining of Iron Ore in the Central Region of the Moravian
Karst. In: Mining and the Development of the Landscape. 7th International Symposium on
archeological Mining History. Institute Europa Subterranea, Valkenburg aan de Geul 2012, ISBN
978-90-79491-11-7, pp. 50-59.

⁄ MERTA, Ondřej: K historii několika dyjských mlýnů. In: URBÁNEK, Radim (ed.), Vodní mlýny IV.
Město Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem 2012. ISBN 978-80-260-3072-0, s. 46-74.
⁄ URBÁNKOVÁ, Naděžda: Zkušenosti z digitalizace sbírky skleněných stereodiapozitivů v Technickém muzeu v Brně. In: Sborník příspěvků z workshopů PhotoChemPoint 2010-2012. Vysoké
učení technické, Fakulta chemická, Brno 2012. ISBN 978-80-214-4575-8, s. 29-38.
⁄ KÁČEROVÁ, Silvia – VESELÝ, Michal – DZIK, Petr – URBÁNKOVÁ, Naděžda: Hodnotenie
svetlostálosti duplikačných materiálov pre diapozitívy. In: Sborník příspěvků z workshopů
PhotoChemPoint 2010-2012. Vysoké učení technické, Fakulta chemická, Brno 2012. ISBN 97880-214-4575-8, s. 86-90.
⁄SLABOTÍNSKÝ, Radek: „Šaratica spraví rychle Vaše zdraví!“ K historii firmy Šaratica. In: SLABOTÍNSKÝ, Radek – STÖHROVÁ, Pavla (eds.), Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii
a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Sborník z mezinárodního odborného
semináře konaného 21.–22. června 2011 v Technickém muzeu v Brně. Technické muzeum
v Brně, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-90-7, s. 118-124.
⁄ SLABOTÍNSKÝ, Radek: Hájit svoji čest a národní spolehlivost. Studenti Vysoké školy veterinární
v Brně před fakultní vyšetřující komisí a Čestným soudem v roce 1945. In: VOJTEKOVÁ, Ivana –
OZOROVSKÝ, Vojtech- DOBIÁŠOVÁ, Eva – KNEZOVIĆ, Renáta (eds.), Fragmenty z dejín medicíny,
farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník vedeckých prác. Kancelária WHO na Slovensku, Bratislava
2012. ISBN 978-80-970574-1-1, s. 221-224.
Články v periodiku
⁄ MAZÍK, Michal - SELUCKÁ, Alena - PELÍŠKOVÁ, Renata - KRKOŠKOVÁ, Alena: Konzervace stříbrných pohárků elektrolytickou redukcí. In: Fórum pro konzervátory - restaurátory 2012. Technické
muzeum v Brně, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-89-1, s. 67-72.
⁄ HLOŽEK, Martin – HADOVÁ, Monika: Restaurování delfské fajánse ze sbírek muzea Brněnska.
In: Fórum pro konzervátory - restaurátory 2012. Technické muzeum v Brně, Brno 2012. ISBN
978-80-86413-89-1, s. 104-106.
Kapitola v knize
⁄ MAZÍK, Michal - SELUCKÁ, Alena: Stabilizace zkorodovaných železných předmětů taniny. In:
Povrchové úpravy železných kovů. Technické muzeum v Brně, Brno 2012. ISBN 978-80-8641394-5, s. 42-45.
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⁄ MERTA, Jiří: Obecné počátky přímé výroba železa a její vývoj na našem území. In: Archeologia technica. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Technické
muzeum v Brně, Brno 2012. ISBN 978-80-86413-93-8.
⁄ KOCMAN, Tomáš: Historie budování areálu MHD v Líšni. In: KRAFL, Pavel a kolektiv: Ves Lešno
za městečko vysazovati ráčíme. Statutární město Brno – Městská část Brno – Líšeň, Kulturní
centrum Líšeň 2011. ISBN 978-80-260-0087-7, s. 175-187.
⁄ KOCMAN Tomáš: Historie kolejové dopravy z Brna do Líšně. In: Krafl Pavel a kolektiv: Moravy
nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly. Statutární město Brno – Městská část Brno –
Líšeň, Brno 2012. ISBN 978-80-260-2618-1, s. 88-99.

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti evidované v RIV dle poskytovatele
– Grantová agentura ČR:
Články v periodiku
⁄ HLOŽEK, Martin - KOMORÓCZY, Balázs - TROJEK, Tomáš: X-ray fluorescence analysis of ancient
and medieval brass artifacts from south Moravia. In: Applied Radiation and Isotopes 2012,
roč. 7. ISSN 0969-8043, s. 1250-1253. Výstup z grantového projektu Grantové agentury ČR č.
404/09/1825 Korozní produkty kovů v archeologii: komplexní přístup.
⁄ TROJEK, Tomáš – HLOŽEK, Martin: X-ray fluorescence analysis of archaeological finds and art
objects: Recognizing gold and gilding. In: Applied Radiation and Isotopes 2012, roč. 7. ISSN
0969-8043, s. 1420-1423. Výstup z grantového projektu Grantové agentury ČR č. 404/09/1825
Korozní produkty kovů v archeologii: komplexní přístup.

Kapitola v knize
⁄ SLABOTÍNSKÝ, Radek: Jihomoravský krajský výbor KSČ v Brně v letech 1967–1968. Od nástupu
reformních sil k okupaci Československa a počátkům normalizace. In: KOCIAN, Jiří – PAŽOUT,
Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VIII. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Dokořán, Praha 2011. ISBN 97880-7285-152-2, s. 156-186, 274-278. Výstup z grantového projektu Grantové agentury ČR č.
409/08/1621 Komunistická strana a bolševismus.
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KONZERVÁTORSKÉ zprávy zpřístupněné badatelům:
⁄ Mosazná krabička, zadavatel Moravská galerie (MG)
⁄ Plastika ženy, zadavatel MG
⁄ Mosazná váza, zadavatel MG
⁄ Mosazná krychle, zadavatel MG
⁄ Stříbrný renesanční pohár U4830, zadavatel MG
⁄ Stříbrný pohár U4829, zadavatel MG
⁄ Mísa křestní U6117, zadavatel MG
⁄ Kříž s korpusem 6938, zadavatel MG
⁄ Lžička 4863, zadavatel MG
⁄ Lžička 4864, zadavatel MG
⁄ Medaile křestní Spineli Andrea 1177, zadavatel MG
⁄ Medailon relikviářový, zadavatel MG
⁄ Pás 6626, zadavatel MG
⁄ Pohárek s kokosovým ořechem 24223, zadavatel MG
⁄ Svícen 1984, zadavatel MG
⁄ Vidlička 1484, zadavatel MG
⁄ Vidlička 1486, zadavatel MG
⁄ Hodinky stojací 7684, zadavatel MG
⁄ Objekt R. Kratina, zadavatel MG
⁄ Objekt s rastrem, R. Kratina, zadavatel MG
⁄ Váha na ryby, zadavatel Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Přijaté projekty doložené kladným odborným posudkem:
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení
dlouhodobé udržitelnosti
Výzkumný program NAKI MK ČR (2013– 2017)
Identifikační kód DF 13P01OVV016
Garant Ing. Alena Selucká
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Realizované výstavy doložené scénářem:
⁄ Výročí z archivu TMB 2012 – výstava ke 135. Výročí narození akademika Vítězslava Veselého
29. 12. 1877
Garant PhDr. Naďa Urbánková
⁄ Labyrint poznání (přesah z roku 2011)
Garant PhDr. Naďa Urbánková

Ohlášené referáty na konferencích, které vyjdou ve sborníku referátů z konference
(referáty, které již tiskem vyšly, jsou uvedeny jako výsledky nahlášené v RIV):

⁄ MERTA, Jiří: Nepřímá výroba železa
31. seminář Archaeologia Technica, TMB, 17. 04. 2012
⁄ SLABOTINSKÝ, Radek: Minerální vody – mléko země. K historii Čsl. státního zřídla Šaratica
v Sokolnicích u Brna v letech 1948–1956
Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie
a veterinárního lékařství, TMB, 11. - 12. 09. 2012
⁄ BŘÍNEK, Miroslav – PLAVEC, Milan: Pravda a mýty kolem činnosti Paula Haenleina
⁄ MERTOVÁ, Petra: Muzejní sbírkové předměty jako doklady technologické úrovně textilní
výroby na Moravě do roku 1918
⁄ STÖHROVÁ, Pavla: K historii výzkumu průmyslu, techniky a exaktních věd v Technickém muzeu
v Brně
K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. TMB, 30.–31. 10. 2012
⁄ URBANKOVÁ, Naďa: Zkušenosti z digitalizace sbírky stereodiapoztivů v Technickém muzeu
v Brně
5. workshop PhotoChemPointu na téma „Role digitalizace při záchraně i uchování kulturního
dědictví“, TMB, 01. 02. 2012, TMB
⁄ ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie: J. K. Lobkowicz a Masarykův okruh v Brně
Aristokrat, automobilový závodník, sportovní veslař…člověk – Jiří Kristián Lobkowicz, 22. 05.
2012, NTM
⁄ MERTA, Jiří – MERTA, Ondřej: The Mining of Iron Ore in the Central Region of the Moravian Karst
7th International Symposium on Archaeological Mining History, TMB, 25.–26. 06. 2012
⁄ SLABOTINSKÝ, Radek: Hájit svoji čest a národní spolehlivost. Studenti Vysoké školy veterinární v Brně před fakultní vyšetřující komisí a Čestným soudem v roce 1945
10. medzinárodné odborné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava, 28. 06. 2012
⁄ NEKUŽA, Petr: History of Philipps factory and story of an Automatophon
8th International Mechanical Music Festival and Symphosium in Iasi, Romani, Iasi, Rumunsko,
05. – 10. 09. 2012
⁄ NEKUŽA, Petr – STÖHROVÁ, Pavla: Muzea a vědecká práce
⁄ NAJBERTOVÁ, Alena: Dětské programy v Technickém muzeu v Brně na vybraných příkladech
Mezinárodní konference Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav
a perspektívy, Filozofická fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 13.-15.11 2012

9/

přehledy
ke sbírkotvorné činnosti

Nákup sbírkových předmětů v roce 2012 – Per rollam
Přír. Č.

Název

Cena

Získal

29/2012

Juke Box JBX 25

4 500,00

Macek Jiří

107/2012 Vojenská postel z roku 1938

2 000,00

Řezníček Roman

110/2012 Laterna magica

4 000,00

Přikrylová Drahomíra

111/2012 Promítačka FK, 30.-50.léta 20. stol.

1 000,00

Přikrylová Drahomíra

112/2012 Kukátko Rodo King, počátek 20. století

1 000,00

Přikrylová Drahomíra

113/2012 Ruční prohlížečka

1 000,00

Přikrylová Drahomíra

116/2012 Návrh nárožního štítu Mototechna-originál skica 3 000,00

Zouharová-Dyková

197/2012 Vůz tramvajový motorový typu T3M evid.č. 1594

30 000,00

Kocman Tomáš

198/2012 Osobní automobil Škoda Š 120 S Rallye

150 000,00 Štěpánek Ivo

201/2012 Ventilátor lehkého opevnění vz. 37

2 500,00

Řezníček Roman

213/2012 Stabilní plynový motor + příslušenství

3 200,00

Štěpánek Ivo

214/2012 Vyvíječ dřevoplynu

1 800,00

Štěpánek Ivo

222/2012 Škoda 706 RTH - kropicí vůz

20 000,00

Štěpánek Ivo

223/2012 Cukrářský stroj elektrický s příslušenstvím

10 000,00

Gilbertová

225/2012 Vytloukací stroj

440,00

Mertová Petra

242/2012 Přijímač televizní projekční SONY KP-488PS1K

3 500,00

Macek Jiří

243/2012 Přijímač televizní TESLA CK-3376XT

500,00

Macek Jiří

274/2012 Soubor fotografií a tiskovin VC ČSSR

100 000,00 Zouharová-Dyková

275/2012 Nůž otevřený zdobený

1 000,00

Fabiánek Rostislav

276/2012 Damask mozaikový - vzorky

500,00

Fabiánek Rostislav
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PŘEHLED AKVIZICE – 1953–2000
počet přírůst- počet odepsaných
skutečný stav
kových čísel
p ř í r ů s t k o v ý c h pohyb přírůstčísel z celého sbír- kových čísel celkem
kového fondu
v roce

počet odpisů přírůstkových
čísel
příslušného roku
k 31.10.2005

1953

190

0

190

175

1954

125

0

125

315

22

Řezníček Roman

1955

100

0

100

415

23

9 000,00

Bartošová Hana

1956

68

0

68

483

4

286/2012 Motocykl JAWA ČZ 150

10 000,00

Štěpánek Ivo

1957

8

0

8

491

1

287/2012 Automobil nákladní Praga S5T valník

15 000,00

Řezníček Roman

1958

28

0

28

519

1

288/2012 Kulomet BREN Mk.2

12 500,00

Řezníček Roman

1959

41

0

41

560

19

289/2012 Kulomet těžký vz. 37

19 000,00

ŘezníčekR

1960

55

0

55

615

7

290/2012 Podstavec ZB-308 pro kulomet vz.37

5 000,00

Řezníček Roman

1961

34

1

33

648

4

291/2012 Nabíječka kulometných pásů pro kulomet vz. 37

2 000,00

Řezníček Roman

1962

141

4

137

785

11

292/2012 Kulomet univerzální UK vz.59 s příslušenstvím

7 200,00

Řezníček Roman

1963

166

1

165

950

35

293/2012 Podstavec pro kulomet univerzální UK vz. 59

1 000,00

Řezníček Roman

1964

30

4

26

976

1

295/2012 Automobil nákladní Praga RN valník

150 000,00 Řezníček Roman

1965

47

0

47

1023

11

296/2012 Dílna bednáře - diorama

30 000,00

Nekuža Petr

1966

42

2

40

1063

1

297/2012 Dílna tesaře - diorama

30 000,00

Nekuža Petr

1967

11

1

10

1073

1

298/2012 Diorama-elektro-laboratoře

18 000,00

Nekuža Petr

1968

27

1

26

1099

1

299/2012 Replika Leeuwenhoekova mikroskopu

2 000,00

Nekuža Petr

1969

25

4

21

1120

5

1970

994

62

932

2052

328

1971

1017

0

1017

3069

355

1972

605

2

603

3672

27

1973

2002

21

1981

5653

58

1974

10502

2

10500

16153

3164

1975

2001

17

1984

18137

402

1976

1772

0

1772

19909

130

Přír. Č.

Název

Cena

Získal

277/2012 Damask mozaikový – vzorky

500,00

Fabiánek Rostislav

278/2012 Damask mozaikový – vzorky

500,00

Fabiánek Rostislav

279/2012 Damask mozaikový – vzorky

500,00

Fabiánek Rostislav

283/2012 Motor Škoda Favorit 136 - A

30 000,00

Štěpánek Ivo

284/2012 Puška jednoranová flobert ZOM, ráže 6 mm

6 800,00

285/2012 Automat na cigarety

rok
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Přehled akvizice – sbírkotvorná činnost rok 2012

20723

72

1978

960

54

906

21629

32

1979

702

0

702

22331

49

1980

882

13

869

23200

32

1981

1296

0

1296

24 496

19

1982

987

3

984

25480

16

04.11-Slév. - litina průmyslová

1

10

1

1

1983

1061

1

1060

26540

55

04.80-Slév. - různé

3

2

3

3

1984

550

7

543

27083

56

05.00-Kovárna Těšany

5

5

1985

522

18

504

27587

3

06.10-Obrábění - obecně

1986

575

27

548

28135

16

06.32-Obrábění - měřidla

1987

499

310

189

28324

10

06.40-Obrábění - pomůcky

1988

438

315

123

28447

5

08.00-Textil - obecně

1989

306

92

214

28661

12

08.21-Textil - str.a zař.přípr.tkalc

1

0,44

1

1

1990

611

1207

-596

28065

70

08.23-Textil -str.a zař.tkalcoven

4

28

4

4

1991

266

317

-51

28014

2

08.24-Textil -str.a zař.úprav

1

1

1

1992

385

92

293

28307

4

08.26-Textil -str.a zař.netkan.textil 1

1

1

08.30-Textil - textilní zkušebny

1

1

1

Vyroba

Nález

Dar

Obor
02.03-Řemesla - řezník

1

Celkem
kusů

814

Celkem
přír. č.

8

Výzkum

822

Převod

1977

Cena
v tis. Kč

počet odpisů přírůstkových
čísel
příslušného roku
k 31.10.2005

Koupě

počet přírůst- počet odepsaných
skutečný stav
kových čísel
p ř í r ů s t k o v ý c h pohyb přírůstčísel z celého sbír- kových čísel celkem
kového fondu
v roce

rok

1

1

02.11-Řemesla - truhlář

2

1

3

3

02.12-Řemesla - holič

6

1

7

7

3

3

02.15-Řemesla - krejčí

1

9

02.16-Řemesla - nožíř, mečíř

5

3

02.18-Řemesla - cukrář

1

10

2
1
1

1
1

1
2

4
1

183

302

-119

28188

1

144

22

122

28310

0

08.60-Textil - liter.a diapozitivy

3
1

173

0

173

28483

8

1996

161

0

161

28644

0

14.10-Eltech.pozůstalosti

1997

288

186

102

28746

5

1998

176

0

176

28 922

1

1999

270

1

269

29191

1

2000

328

0

328

29519

0

5

1

2,5

1994
1995

2

5

1993

13.00-Parní stroje a motory

1

0,85

1
3

15.00-Slabopr.eltech.-str.a zař.

36

77,4

16.12-Spal.mot.-záž.2D.

2

420

16.14-Spal.mot.-záž.2D souč.agr.

1

5

1

2

2

6

12

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

6

6

39

42

4

4

1

1

Celkem
kusů

6

6

26

50

53

1

1

Nález

Vyroba

Celkem
přír. č.

Výzkum

6

Převod

Dar

29.10-Technické hračky

Cena
v tis. Kč

29.00-Didaktické pomůcky

Koupě

1

Obor

Vyroba

1
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16.22-Spal.mot.-záž.4D jedn.

2

170

7

7

16.25-Motoristické předměty

4

13

4

39

17.01-MHD - motorové vozy

1

30

1

1

18.00-Letectví a kosmonautika

3

6,8

3

3

19.10-Měř.a reg. tech.-přístroje

4

8

5

7

30.23-Pomůcky pro domácnost

1

1

1

2

2

30.24-Hodinky kapesní

1

1

1

1

65

30.25-Hodinky náramkové

1

1

1

30.28-Optika

1

1

1

17

34,5

20.20-Stereovize

2

19

19

3

3

236

30.36-Pomůcky pro orientaci

3

3

32.00-Interiérová architektura

1

21.10-Kancelářská tech.

2

1,6

21.20-Hrací automaty

1

155

1

1

33.20-Celnictví-služební pomůcky

21.30-Šicí stroje

1

0,7

1

1

50.00-Varia

21.40-Střelné zbraně

2

24,8

2

2

přírůstková čísla nerozepsaná na čísla inventární

21.70-Jemná mechanika-různé

4

80

23.10-Tech.domácn.-žehlicí

2

4

4

2

2

2

1,1

1

3

3

23.20-Tech.domácn.-kuchyň. vyb. 2

9,5

13

15

15

25.20-Vojenské zbraně a přísl.

43,7

4

4

5,5

3

3

4

25.21-Přísl. a doplňky ke zbraním 3
25.50-Vojenský materiál

1

2

6

7

7

25.60-Nákladní a osobní autom.

2

165

12

14

14

25.63-Dělostřelecká technika

1

70,5

1

1

2

5

1

1

1

1

25

26

2

2

274/2012
16.00-Spalovací motory

1

100

1

1

144/2012
18.00-Letectví a kosmonautika

1

60

1

1

1

68

185/2012
20.30- Diapozitivy
CELKEM akvizice rok 2012

1

131

cena
v tis. Kč

22.00-Zdravotnická technika

25

koupě

1

1

1 606 71

50

44

2

2

300

ks

20.10-Foto-kino, mikroskopie

1

přírůstk.
čísla

5

30.01-Elektronické pomůcky

výroba

1

Nevidomí

výzkum

20.00-Fotoarchiv

1

20

nálezy

0,5

7

převod

1

1

4

dary

19.30-Matematické stroje

5

Výzkum

Nález

Převod

Dar

30

Celkem
kusů

1

Celkem
přír. č.

16.21-Spal.mot.-záž.4D sestavy

Cena
v tis. Kč

Obor

Koupě
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Cenový výměr ředitele
Technického muzea v Brně

VSTUPNÉ DO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A EXPOZIC TMB
Hlavní budova TMB (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).

11 /

spolupráce
s médii

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; Dnes; Sedmička; Moravský region; Naše Brno; Právo;
Respekt; Rovnost – Deník; Týden; Reflex; Znojemský deník
Kromě výše uvedených mediálních partnerů a poskytovatelů informačních prostor na webových
portálech TMB provozuje vlastní webové stránky www.technicalmuseum.cz a využívá, především
k oslovení široké veřejnosti, komunikační kanály Facebook a YouTube. Webové stránky muzea
jsou rozděleny na dvě obsahově poněkud odlišné složky – informačné server muzea a metodický
portál MCK. V roce 2012 byla navázána spolupráce se studenty grafického designu Ústavu vizuální tvorby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří pod vedením svých pedagogů připravili návrhy
nových logotypů externích technických památek ve správě TMB.

výroční zpráva 2012

/ 57

58 / technické muzeum v brně

výroční zpráva 2012

/ 59

60 / technické muzeum v brně

výroční zpráva 2012

/ 61

62 / technické muzeum v brně

výroční zpráva 2012

/ 63

© Technické muzeum v brně 2013
redakce: p. stöhrová, e. řezáčová a kol. tmb
tisk: reprocentrum blansko

