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úvod ředitele
Ve výroční zprávě Technického muzea v Brně za rok 2019 opět
přinášíme veřejnosti a našemu zřizovateli přehled činností,
kterým jsme se věnovali, podrobná statistická data i fotografické
zachycení důležitých a zajímavých momentů. Rok 2019 se nesl,
podobně jako rok předcházející, v duchu významných výročí
z naší novodobé historie. Připomněli jsme si je velkými výstavními projekty. Pád železné opony a 30. výročí Sametové revoluce
jsme oslavovali v průběhu celého roku spolu s našimi rakouskými
sousedy na výstavách a zážitkových akcích nejen v hlavní budově
muzea, ale také například na naší externí památce v Šatově,
v Areálu čs. opevnění a železné opony. Výstavní projekt Pád
železné opony probíhá s přesahem do roku 2020, podobně jako
výstava V těžkých dobách: Boje o hranice 1918–1919. Oba projekty byly vřele přijaty laickou i odbornou veřejností. Zvláště události
na hranicích nově vzniklé republiky dosud nejsou plně reflektovány a dostatečně připomínány, proto jsme se rozhodli věnovat
se jim zevrubněji. Uvedené akce jsme přihlásili i do soutěže muzeí
Gloria Musaealis, stejně jako publikace Motoristé na Šrébru a pod
Šrébrem a Český granát. Připojili jsme se i k oslavám 150 let MHD
v Brně nebo 50. výročí letu člověka na Měsíc.
A samozřejmě probíhala i řada dalších výstav a akcí pro veřejnost,
jejichž počet jde každoročně do desítek. Ale to je jen část muzejní
práce. Stejnou pozornost si zasluhuje i všechno to, co není
veřejnosti tolik viditelné a přesto je neméně důležité. Myslím tím
odborné zpracování a rozšiřování sbírek odbornými pracovníky –
– kurátory, konzervátorskou a restaurátorskou péči o sbírkové
předměty, správu a ošetřování památek in situ, informační, publikační, knihovnický a archivní servis, vzdělávací a volnočasové
akce, řešení vědeckovýzkumných projektů a mnohé další aktivity
téměř jedné stovky zaměstnanců. Bez nich a bez stovek našich
spolupracovníků bychom nebyli muzeem s desítkami tisíc spokojených návštěvníků, kteří nám zůstanou věrní i nadále.
O to se snažíme a za to patří také všem mým kolegyním a kolegům velký dík.
Ing. Ivo Štěpánek
ředitel TMB
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1. základní informace
1.1 / Charakteristika tmb
TMB na vědeckém základě vytváří, odborně spravuje, vědecky
zpracovává, ošetřuje, bezpečně uchovává a zveřejňuje sbírky
hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky
a výroby minulosti i současnosti, a další vědeckou dokumentaci.
Za vědeckou dokumentaci jsou považovány vizuální, akustické,
grafické a jiné prostředky sloužící k záznamu poznatků v oborech
sbírkového zájmu. Muzeum sbírky neustále systematicky vytváří,
rozšiřuje, zkvalitňuje a využívá je pro účely vědecké, výchovné,
kulturní a osvětové.

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

1.2 / objekty ve správě tmb
1. Hlavní budova muzea, Purkyňova 105, 612 00 Brno
2. Areál městské hromadné dopravy, Holzova 4, 628 00 Brno
3.	Železniční příměstská trať v Brně-Líšni. Bezúplatný převod
22. 1. 2018 na Statutární město Brno – DPmB
4. Kovárna v Těšanech, 664 54 Těšany
5. Větrný mlýn v Kuželově, Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka
6. Vodní mlýn ve Slupi, 671 28 Jaroslavice
7. Stará huť u Adamova, 679 04 Adamov
8. Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou
9. Rybárna ve Slupi, Slup, 671 28 Jaroslavice – zakonzervováno
10. Konzervátorské dílny a depozitář, Rokycanova 33, 615 00 		
Brno - Židenice
11. Areál vojenských kasáren v Brně-Řečkovicích – část zakonzervována
12. Celnice Chvalovice-Hatě – zakonzervováno
13. Objekt stálého těžkého opevnění (STO) MJ-S 3 „Zahrada“
+ 3 lehké objekty vz. 37 ( lehký objekt vz. 37 E – VEČ 396,
č. 2114 na parcele č. 4115, lehký objekt vz. 37 E – VEČ 395,
č. 2296 na parcele č. 4113, lehký objekt vz. 37 A–140Z –VEČ
394, č. 2112 v provedení PAO na parcele č. 2285), 671 22 Šatov *
14. Kasárna letiště v Brně-Černovicích při ulici Olomoucká
p.č. 2803, 627 00 Brno-Černovice
*Pozn: Dodatkem z roku 2012 č. 4 ke smlouvě ev. č. MO: 0612/3735/34-O z 1.9. 2004 došlo k úpravě předmětu výpůjčky, a to tak,
že bezplatně zapůjčeny zůstaly následující objekty (ostatní jsou
smlouvou převedeny viz. výše položka 13):
Pěchotní srub MJ–S 2 „Úvoz“ je na parcelách č. 2112 a 2116
(dle vojáků uváděn jako STO 3).
Lehký objekt vz. 37 typ A–160 zesílený (Vojenské evidenční číslo 399)
č. 2121 ŘOP na parcele č. 4689.
Lehký objekt vz. 37 typ A–160 normální (Vojenské evidenční číslo 393)
č. 2120 ŘOP na parcele č. 4705.
Lehký objekt vz. 37 A–140N (VEČ 391, č. 2113) je parcele č. 4725.
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1.3 / sbírkový fond
⁄ elektrotechnika a elektronika
⁄ elektromotory, dynama, alternátory, spouštěče
⁄ energetická technika: parní stroje, lokomobily, parní turbíny
a jejich součásti, modely parních strojů, vodní kola, vodní
turbíny, součásti a příslušenství vodních strojů, modely
vodních turbín, větrné motory
⁄ geodetická a kartografická technika: teodolity, nivelační
stroje, sklonoměry, planimetry, dalekohledy astronomické
a teleskopické, části měřicích strojů, pomůcky k vytyčování
úhlů, měření délek, různé druhy map, speciální atlasy
⁄ chemická laboratorní technika: základní zařízení laboratoří,
přístroje pro fyzikálně chemické měření a přístrojovou
analýzu, přístroje pro kontrolu jaderného záření, modely
chemických výrob a provozů
⁄ kancelářská a reprografická technika: psací stroje,
kopírovací stroje, rozmnožovací stroje
⁄ letectví a kosmonautika: motorové letouny, větroně,
vrtulníky, vírníky, výzbroj a výstroj letadel, letecké motory,
modely letadel, letecké plakety, odznaky, mapy, výkresy,
pozůstalosti významných letců
⁄ lovecké zbraně: brokovnice, kulovnice, kulobrokové zbraně,
historické zbraně, pistole, malorážky, vzduchovky, chladné
zbraně, vývoj nožů
⁄ mechanické hudební nástroje: fonografy, píšťalové,
klávesové, jazýčkové hudební automatofony
⁄ městská hromadná doprava: tramvajová vozidla, koňské, parní
a elektrické trakce, autobusy, trolejbusy
⁄ měřicí technika: přístroje pro měření rozměrů času, ohybu,
tlaku, tepla, vlhkosti, množství, hmotnosti, elektrických
veličin, pro zobrazení a záznam dějů, analyzátory
⁄ mlynářská technika: mlecí stroje, mlecí kameny, mlýnské
válcové stolice, šrotovníky, sekernické nástroje, vysévací
mlýnské stroje, modely větrných mlýnů, pomocná zařízení
⁄ obráběcí stroje, nástroje a měřidla: různé druhy ručních
a mechanických obráběcích strojů a jejich součásti,
sady ručních a strojních nástrojů, pomůcky a měřidla
používaná ve strojírenství
⁄ optika: fotografické a filmovací přístroje a zařízení,
diaprojektory, příslušenství fotografické a filmové techniky,
mikroskopy světelné, elektronové

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

1.4 / technické památky
⁄ Vodní mlýn ve Slupi
Slup, 671 28 Jaroslavice, národní kulturní památka č. 8295
⁄ ŽELEZÁRNA Stará Huť v Josefovském údolí
u Olomučan (ADAMOVA)
soubor technických památek
679 04 Adamov, národní kulturní památka č. 0646 a č. 0645
umístěná v památkové rezervaci
⁄	Kovárna v Těšanech
664 54 Těšany, kulturní památka č. 1031
⁄ Větrný mlýn v Kuželově
Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka, národní kulturní památka č. 2293
⁄ Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou, kulturní památka č. 7028
⁄ Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově
dva objekty pěchotních srubů STO MJ-S3 „Zahrada“
a MJ-S2 „Úvoz“, pět lehkých objektů vzor 37 (prozatím výpůjčka
od Ministerstva obrany ČR)

/8

1.5 / organizační struktura

ODBOR VĚDY A TECHNIKY
náměstek ředitele

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
ředitel

metodické centrum konzervace
náměstek ředitele

ODBOR PROVOZU A EKONOMIKY
náměstek ředitele

ODDĚLENÍ A
dokumentace vědy a techniky

ODDĚLENÍ F
věda a výzkum

interní auditorka

ODDĚLENÍ J
ekonomické

ODDĚLENÍ B
produkce výstav
a provoz technických památek

ODDĚLENÍ G
konzervace a restaurování

pracovník vztahů s veřejností

ODDĚLENÍ K
investičně provozní

ODDĚLENÍ C
správa sbírek a informací

ODDĚLENÍ H
metodika, výuka a služby

administrativní a spisový pracovník

ODDĚLENÍ D
dokumentace slepecké historie

ODDĚLENÍ I
krizové situace a mimořádné
události

koordinační a projektový pracovník

ODDĚLENÍ E
komunikace a marketingu

ODDĚLENÍ x
pracoviště ochrany technických
památek a technologií
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Útvar ředitele
⁄ Chod sekretariátu ředitele a administrativa spojená s řízením muzea,
⁄ plnění zvláštních úkolů a úkolů spojených s integrovaným záchranným systémem,
⁄ vnitřní ochrana a audit,
⁄ činnost a evidenci vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní
hodnoty ve znění pozdějších předpisů,
⁄ personalistika.
Odbor vědy a techniky
⁄ Zabezpečuje plnění vědeckovýzkumných a odborných úkolů v oblasti muzejní dokumentace,
tezaurace a komunikace.
Oddělení A – Dokumentace vědy a techniky
⁄ Ve smyslu zřizovací listiny prostřednictvím sbírkotvorné činnosti dokumentuje vědeckotechnický
a průmyslový rozvoj, zejména ve sledovaném regionu,
⁄ systematicky odborně zpracovává sbírkový fond,
⁄ prostřednictvím vědeckovýzkumné a odborné práce připravuje a zajišťuje potřebné činnosti
spojené s naplňováním a realizací Prezentační soustavy TMB,
⁄ zajišťuje ediční činnost muzea.
Oddělení B – Produkce výstav a provozu technických památek
⁄ Zajišťuje realizaci, údržbu a provoz expozic a výstav,
⁄ zabezpečuje provoz technických památek a je v součinnosti s ostatními odděleními muzea
garantem jejich úrovně a stavu.
Oddělení C – Správa sbírek a informací
⁄ Zajišťuje ústřední evidenci sbírkového fondu včetně správy a ochrany depozitářů,
⁄ poskytuje metodickou a odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy,
⁄ zabezpečuje provoz knihovny, badatelny, fotoatelieru a služby s tím související,
⁄ zabezpečuje provoz informační sítě muzea včetně webových stránek.
Oddělení D – DOKUMENTACE Slepecké historie
⁄ Ve smyslu zřizovací listiny TMB prostřednictvím sbírkotvorné činnosti dokumentuje specifické
pomůcky pro nevidomé a slabozraké v rámci České republiky,
⁄ systematicky odborně zpracovává sbírkový fond,
⁄ prostřednictvím odborné práce připravuje a zajišťuje potřebné činnosti spojené s naplňováním
a realizací prezentační soustavy TMB,
⁄ zajišťuje provoz knihovny v Braillově písmu a různých typech reliéfní latinky a historických 		
zvukových nahrávek,
⁄ v rámci své odborné činnosti spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS.)
Oddělení E – Komunikace a marketingu
⁄ V rámci prezentační soustavy zprostředkovává styk s veřejností a zabezpečuje propagaci
a popularizaci muzea,
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⁄ spolu s oddělením A Dokumentace vědy a techniky vytváří programy pro návštěvnické skupiny
a zabezpečuje jejich realizaci prostřednictvím průvodců a lektorů,
⁄ komunikuje s médii, zajišťuje správu a funkci webových stránek, portálů a sociálních sítí,
⁄ zabezpečuje statistiku, analýzy a výkaznictví odborné činnosti, zejména muzejní prezentace
a návštěvnosti.
ODDĚLENÍ X – pracoviště ochrany techNICKÝCH památek a technologií
⁄ Zabezpečuje péči o sbírkový fond muzea prostřednictvím preventivní konzervace či přímých 		
konzervátorsko-restaurátorských zásahů, úzce spolupracuje s MCK,
⁄ zajišťuje a provádí pro potřeby muzea rekonstrukční a renovační práce spojené s prezentační činností,
zejména u technických památek, expozic a výstav,
⁄ podílí se na materiálovém zabezpečení akcí pro děti a mládež prostřednictvím výroby polotovarů,
⁄ podílí se na zachovámí a obnovování původních řemeslnných technologií,
⁄ ve spolupráci s MCK se podílí na poradenské a vzdělávací činnosti.
Metodické centrum konzervace
⁄ Podporuje a rozvíjí správnou ochranu a péči o kulturní dědictví ČR včetně sbírkových fondů TMB,
⁄ na základě dohod a smluv může zabezpečovat ochranu kulturního dědictví i mimo území ČR,
⁄ zajišťuje výuku, aplikaci a vzdělávání v oboru muzeologie, konzervování a restaurování,
⁄ poskytuje metodickou a poradenskou pomoc v rámci oboru, zejména pak vlastníkům sbírek
muzejní povahy,
⁄ spolupracuje se zahraničními i tuzemskými institucemi zabývající se ochranou kulturního dědictví,
⁄ zabezpečuje a poskytuje pomoc při záchraně, ochraně, uložení a nápravě škod na kulturním
dědictví při mimořádných událostech.
Oddělení F – Věda a výzkum
⁄ Zajišťuje a provádí v rámci možností přístrojového vybavení diagnostiku jednotlivých ošetřovaných 		
předmětů resp. materiálů, tj. analýzu stavu poškození, chemického složení, technologie výroby apod.,
⁄ spolupracuje se specializovanými laboratořemi a pracovišti vysokých škol a dalších institucí
při stanovení komplexního průzkumu zkoumaných předmětů,
⁄ provádí ověřování konzervátorsko-restaurátorských metod, materiálů a prostředků,
⁄ zabývá se vývojem a výzkumem nových optimálnějších konzervátorsko-restaurátorských postupů,
materiálů a prostředků,
⁄ podílí se na metodické, poradenské a vzdělávací činnosti MCK.
Oddělení G – Konzervace a restaurování
⁄ Provádí ošetřování předmětů kulturního dědictví formou preventivní konzervace nebo
konzervátorsko-restaurátorských zásahů, úzce spolupracuje s oddělením X,
⁄ spolupracuje s odd. vědy a výzkumu při provádění průzkumu ošetřovaných předmětů, ověřování
a aplikaci používaných postupů a technik konzervování-restaurování,
⁄ podílí se na metodické, poradenské a vzdělávací činnosti MCK,
⁄ zajišťuje a provádí pro potřeby TMB rekonstrukční a renovační práce, spojené s prezentační
činností, zejména u technických památek, expozic a výstav.
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Oddělení H – Metodika, výuka a služby
⁄ Zajišťuje komunikaci a spolupráci s vlastníky nebo správci předmětů kulturního dědictví v rámci
zabezpečení jejich správné ochrany a péče,
⁄ na základě činnosti odd. vědy a výzkumu a odd. konzervace a restaurování poskytuje
poradenství a konzultace v oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví; doporučení pro jejich
ošetření, uložení či vystavení a manipulaci,
⁄ systematicky zpracovává výsledky činnosti MCK a informace spojené s oborem konzervovánírestaurování,
⁄ zajišťuje prezentaci výsledků práce MCK formou metodické, publikační a vzdělávací činnosti.
Oddělení I – Krizové situace a mimořádné události
⁄ Poskytuje pomoc a rychlé nasazení pro záchranu předmětů kulturního dědictví v případech
stavu ohrožení a mimořádných událostí, jako je požár, povodeň, vandalismus apod., a to formou:
⁄ konzultací, poradenství a přímé účasti při první pomoci ohrožených předmětů,
⁄ poskytnutí záchytných depozitářů,
⁄ poskytnutí a realizace technologie vysušování a sterilizace vodou zasažených předmětů,
⁄ ve standardním období (tj. mimo krizové a mimořádné události) se podílí na zajištění aktivit
MCK v oblasti průzkumu a ochrany předmětů kulturního dědictví aplikací daného
přístrojového a technického vybavení tj. např. zajištění desinfekce nebo sterilizace předmětů
napadených biologickými škůdci apod.
Odbor provozu a ekonomiky
⁄ Zabezpečuje správní, právní, provozně ekonomické, investiční a stavební úkoly muzea, včetně
autodopravy. Vedoucí tohoto odboru je současně vedoucím informační soustavy muzea
a správcem rozpočtu. Odbor tvoří odborná oddělení:
Oddělení J – Ekonomické
⁄ Zajišťuje a provádí evidenci majetku muzea mimo sbírkového fondu, právní a provozně ekonomické
činnosti související s fungováním muzea a činnost informační soustavy.
Oddělení K – Investičně provozní
⁄ Rekonstrukce a údržba technických památek,
⁄ investiční výstavba,
⁄ běžná a stavební údržba objektů ve správě a užívání TMB,
⁄ autoprovoz,
⁄ vedení stavebního archivu,
⁄ požární ochrana a bezpečnost a zdraví při práci,
⁄ správa a ochrana majetku.

1.6 / poradní sbory ředitele tmb
Vědecká rada Technického muzea v Brně
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
PhDr. Miloš Hořejš
Národní technické muzeum v Praze
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
SVÚOM s.r.o. Praha
doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Petr Nekuža
Technické muzeum v Brně
PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D.
Etnologický ústav Akademie věd ČR
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Přírodovědecká fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ing. Alena Selucká
Metodické centrum konzervace TMB
doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Moravský zemský archiv v Brně
Mgr. Pavla Stöhrová
Technické muzeum v Brně
doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Zdeněk Vácha
Národní památkový ústav, Brno
Mgr. Josef Večeřa / předseda Vědecké rady TMB
Technické muzeum v Brně
Ing. Vlastimil Vykydal
Technické muzeum v Brně
Nákupní komise
Předseda komise / Mgr. Josef Večeřa
Externí členové / Mgr. Eva Konečná, Ing. Ivan Krejčí, CSc., Ing. Libor Procházka, Milada Pavlasová,
Pavel Řezníček, PhDr. Věra Souchopová, CSc.
Interní členové / Ing. Jaroslav Pipota, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Ondřej Merta, Ing. Martin Kroužil,
Renata Pelíšková, Michal Pipota, Ing. Iva Burešová

2. TVORBA A PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND TMB
2.1 Sbírkotvorná činnost
V roce 2019 pokračovala průběžná selekce a tezaurace sbírkového
fondu v souladu s Koncepcí sbírkotvorné činnosti TMB. Statistika
a analýza přírůstků je uvedena na konci této kapitoly v rámci informací
k evidenci sbírkového fondu TMB. V následujícím přehledu přinášíme
výběr ze zajímavých akvizic jednotlivých oborových kolekcí za rok 2019:
OBOR ROBOTIKA
Od počátku založení sbírky TMB „Robotika“ její rozšiřování spojeno
s výstavním projektem ROBOT 2020. Společný výstavní projekt TMB,
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulty strojního inženýrství VUT a společnosti MECHSOFT má za úkol teoreticky
i na základě autentických předmětů zdokumentovat vývoj a využívání robotů na našem území. V roce 2019 probíhala série jednání,
za účelem získat sbírkové předměty, která vyústila v podepsání
smluvních vztahů s dobou realizace v letech 2020 a 2021. Sbírkotvorná činnost je v tomto období úzce provázána s připravovanou
výstavou a předměty tak budou reálně získány a zapsány do sbírek
v průběhu let 2020 a 2021 po zahájení výstavního projektu.
OBOR TECHNIKA ŽEHLICÍ A PRACÍ
Žehlička ETA 212, inv. č. 23.10-00079
Žehlicí plocha je kosodélníkového tvaru a ve své době tak žehlička
měla největší žehlicí plochu na světě, dalo se s ní bez obracení žehlit
vpřed i vzad, mohli ji bez problémů používat leváci i praváci. Při práci
se dala pohodlně odstavovat na bok, na svou nejdelší stranu – což
ještě nikdy předtím nikdo ve světě nevymyslel. Existovala také ETA 211
ve verzi s otevřenou rukojetí, tato verze se již nachází ve sbírkovém
fondu TMB. V Československu byla patentově chráněna, ale příliš se
na trhu neujala, zahraniční nabídky ze Západu firma Elektro-Praga
nikdy nevyužila. Žehličku ETA 212 navrhl designér Stanislav Lachman.
OBOR ZLATNÍK
Na základě spolupráce se zlatnickým mistrem Jiřím Drlíkem vznikl
základ pro nový podobor sbírky řemesla-zlatník. První akvizicí se
stal komplet mistrových pracovních nástrojů, zlatnických strojů
a také starožitný zlatnický stůl, který byl využíván mimo jiné
v Družstvu Karat Brno. Do budoucna je v plánu převzetí dalších
předmětů a také návrhů šperků, komponentů, atd. Proběhl soupis předmětů, včetně jejich pracovních názvů.

OBOR POTÁPĚNÍ
V roce 2019 darovala Společnost pro historii potápění Česká
republika TMB další předměty do sbírky. Předměty vhodně doplňují současnou kolekci dokumentující vývoj potápěčské techniky.
Jde celkem o 121 kusů potápěčské výstroje a 51 knih a časopisů
do potápěčské knihovny. Budou tak doplněny sbírky potápěčských obleků, ploutví, brýlí, fotoaparátů, dekompresometrů,
manometrů, šnorchlů, svítilen, dýchacích automatik, vodotěsných pouzder, ventilů a kompasů.
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OBOR VARIA
Betlém, inv. č. 50.00-00571
Počátkem roku byl do sbírky darem získán betlém vyrobený jedním
z členů významné betlémářské rodiny Metelků.
OBOR MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Autobus speciální hasičský Ikarus 553.04, inv. č. 17.06-00025
Ve druhé polovině 70. let zahájil maďarský výrobce autobusů
produkci minibusů Ikarus 553. Jejich vozová skříň byla stavěna na
podvozcích československých nákladních automobilů AVIA A30.
Autobusy Ikarus tak představovaly další z příkladů spolupráce
zemí tehdejší RVHP, přičemž byly podnikem MOTOKOV dováženy
i do ČSSR. Zde se ve veřejné dopravě uplatnily ve velmi omezeném rozsahu, využití našly spíše jako zájezdové autobusy různých
podniků a zemědělských družstev. Pohon autobusu obstarával
kapalinou chlazený vznětový čtyřválec o objemu 3596 cm3.
Na jednokotoučovou suchou spojku navazovala čtyřstupňová
plně synchronizovaná převodovka s řazením pod volantem.
Autobusové nástavby byly montovány v budapešťském závodu
Ikarus. Pro karoserii svařenou z ocelových profilů byl charakteristický jednoduchý účelný design. Boční díly karoserie panelové
konstrukce byly montovány na skelet včetně oken a vnitřního
čalounění. Dvoukřídlé elektropneumaticky ovládané dveře šířky
535 mm byly situovány v pravé bočnici za přední nápravou.
Čalouněná sedadla s kovovou kostrou měla příčné uspořádání
2 + 2, jedno sedadlo bylo též zcela vpředu po pravé straně motoru.
Boční okna měla v dolní části hliníkový rám s posuvným sklem.
Autobusy Ikarus 553 byly vyráběny v letech 1978 až 1983. Poté je
nahradil novější typ Ikarus 543 s novou vzhlednější karoserií. Dochovaný autobus Ikarus 553 sloužil jako speciální vozidlo Hasičského
záchranného sboru v obci Senetářov. V červenci 2019 byl bezplatně
darován do sbírky TMB.
OBOR NOŽÍŘSTVÍ
Během roku byly do sbírky zakoupeny dva exponáty. Nejprve byl
zakoupen tzv. bačovský nůž (inv. č. 02.16-00276), jako reprezentant lidového tradičního kovářství. Na závěr roku se podařilo

do sbírky získat ukázku současné nožířské tvorby v nejvyšší kvalitě –
damaškový nůž od Pavla Ševečka (inv. č. 02.16-00277).
Podařilo se jej zařadit do nově instalované expozice nožířství spolu s dalšími kusy, které byly laskavě panem Ševečkem zapůjčeny.
Pro expozici byly zapůjčeny také nové předměty z archeologických sbírek Muzea města Brna.
OBOR TEXTIL
V roce 2019 se podařilo získat několik souborů, které nyní čekají
na vyhodnocení a zpracování. Ze Střední školy umění a designu
a Vyšší odborné školy Brno (původně Střední průmyslové školy
textilní) byly získány učební pomůcky a poznámky pedagogů
k oboru pletařství a tkalcovství. Dále byla převezena část přístrojů
a pomůcek z bývalého Výzkumného ústavu lýkových vláken
v Šumperku. Je našim záměrem získat i zbývající drobné exponáty. Dále byla převezena vyřazená a vybraná odborná literatura
ke lnářství a výrobě chemických vláken ze Státního okr. archivu
v Šumperku. Koupí byly do sbírky zařazeny ukázky výrobků z oboru
netkaných textilií – 5 kusů tapiserií. Jedná se o art protis (inv. č. 08.1000056), artaig (inv. č. 08.10-00058-00060) a vypichovanou tapiserii
(inv. č. 08.10-00057). Všechny získané ukázky mají vysokou estetickou úroveň. Lze vyzvednout, že se podařilo zakoupit triptych
(inv. č. 08.11-00058 až 00060) dosud nevystavených realizací Inéz
Tuschnerové, určených pro soukromého zadavatele. Tato díla budou
pro odbornou veřejnost dosud neznámá, proto je předpokládáno
jejich brzké publikování.
OBOR KANCELÁŘSKÁ A REPROGRAFICKÁ TECHNIKA
Stroj psací Chicago, inv. č. 21.10-00424
Patří do podskupiny psacích strojů s typovým segmentem –
válečkem a vyráběl se v Newportu v USA jako značka Munson.
Prvními konstruktéry byli pánové Samuel John Seifrid a James
Eugen Munson, kteří vyráběli tyto psací stroje od roku 1890.
Později po přestěhování do Chicaga se firma přejmenovala
na Chicagowriting Maschine Co., a výrobek – psací stroj
The Chicago. V roce 1912 se firma přestěhovala do Galesburgu
a psací stroj opět změnil název na Galesburg.
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OBOR ŠICÍ STROJE
Stroj šicí Singer s elektrickým motorkem a lampičkou,
inv. č. 21.30-00167
Domácí přenosný šicí stroj s nadstandardní výbavou – malou
lampičkou a elektromotorkem. Jedná se o luxusní výrobek
zdobený na tělese i podstavě obtisky a je rovněž doplněn kolenní
pákou pro ovládání – spouštění elektromotorku.
OBOR HODINY
Hodiny stolní PRIM „Upomínka“, inv. č. 21.60-00231
Stolní hodiny „Upomínka“ se vyráběly od roku 1960 a patří
k typickým představitelům tzv. bruselského stylu. Na mosazný
podstavec je připevněn číselník kapkovitého tvaru zhotovený
z plexiskla. Plocha číselníku je bílá. Název „Upomínka“ získaly
hodiny díky tomu, že byly původně zamýšleny jako dárkové zboží.
Jsou vybavené setrvačkovým strojkem s vestavným kolíčkovým
krokem. Tento strojek patří k nejpoužívanějším v nástěnných
a stolních hodinách. Hodiny byly vyrobeny v roce 1965.
Hodiny PRIM kloubové, inv. č. 21.60-00230
Jedná se o velmi netradiční řešení hodin, které díky kloubu mezi
podstavcem ve tvaru lyže a pouzdrem mohou být použity jak
ve stolním, tak nástěnném provedení. Hodiny mají velmi originální design, který zapadá do tzv. bruselského typu. Konstruktérem
těchto hodin byl p. Milan Švéda a použil zde setrvačkový strojek
s vestavným kolíčkovým krokem. Byly vyrobeny v roce 1960.
Soubor hodinářských pomůcek, inv. č. 21.60-00229
Hodináři/hodinářky používali a používají velice specifické
a jednoúčelové pomůcky pro svoji práci. V konstrukčních principech jsou podobné a liší se jen použitými materiály. Je však
možné, že současný hodinář používá pomůcku či nářadí i několik
desítek let staré. V některých drobných detailech se liší pomůcky
pro hodináře náramkových a kapesních hodin od pomůcek pro
práci se středními hodinami až po hodináře věžních hodinových
strojů. Tradice specializované výroby pomůcek a nářadí je velice
dlouhodobá, u několika firem jako Boley, Bergeon atd. sahá
do poloviny 19. století. Soubor hodinářských pomůcek a nářadí
je částí výbavy hodinářské dílny především pro náramkové
a kapesní hodinky.

Hodinářská nýtovačka Bergeon, inv. č. 21.60-00228
Hodinářská nýtovačka – lis pro přesné kalibrování hřídelí,
ozubených kol a jiných produktů hodinářství, zlatnictví nebo
šperkařství. Firma Bergeon je jednou z nejstarších továren na výrobu hodinářského, zlatnického a šperkařského nářadí na světě.
Původně sídlila ve městě Le Locle, jejím zakladatelem byla rodina
Faure a první název firmy byl Fréres Faure (Bratři Faure). Přibližně
od roku 1873 byl majitelem Marcel Bergeon a následně se firma
přejmenovala Bergeon and Cie. Nejnovější sídlo je ve městě
La Chaux-de-Fonds a jejich nářadí je všeobecně považováno
za jedno z nejkvalitnějších. Hodinářská nýtovačka byla vyrobena
na konci 20. století.
Hodiny stolní Junghans, inv. č. 21.60-00024
Historie firmy Junghans se začala psát 15. dubna 1861, kdy Erhard
Junghans se svým švagrem Jakobem Zeller-Toblerem založili společnost Junghans-Tobler, která se specializovala na výrobu hodin. V roce
1870 už firma produkovala 100 kusů hodin denně a postupně přidala ke své činnosti i výrobu hodinek. Činnost firmy i díky neustálému
rozvoji a naklonění inovacím dosáhla postupně takového rozměru,
že v roce 1903 byl Junghans jedním z největších výrobců hodin
a hodinek na světě. V této době bylo ve firmě Junghans zaměstnáno
ve všech závodech cca 3000 zaměstnanců a počet vyrobených kusů
časoměrných zařízení byl až 3 mil. za rok. Hlavní závod a sídlo firmy
byl ve Schrambergu, další pobočný závod ve Württembergu. Stolní
hodiny Junghans jsou vyrobeny z ořechového dřeva, na přední
straně je leštěný ciferník s arabskými číslicemi překrytý skleněným
krytem. Na zadní straně jsou dvířka k mechanismu hodin, který
je vybavený krátkým kyvadlem a třítónovým bitím v celou hodinu
a v půl.
OBOR SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA – STROJE, ZAŘÍZENÍ
Rozhlasový přijímač REL 2AD, inv. č. 15.00-01682
Konstrukce přijímače je jednoduchá jednoobvodová dvoulampovka + usměrňovací elektronka (elektronky E446, E443, H506). Jedná
se o jeden z prvních elektronkových rozhlasových přijímačů, který
byl vyráběn v Brně kolem roku 1933 firmou REL – Elektrum, spol.
s r. o. (Pažout a Hejzák). Sídlo firmy bylo na dnešní ulici Divadelní 1,
továrna na ulici Kotlářská 32.
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Videomagnetofon SABA Ultracolor Video Recorder 2000,
inv. č. 15.00-01684
Videomagnetofon SABA Ultracolor Video Recorder 2000 byl darován do stálé expozice Od tamtamu k internetu. Videomagnetofon
slouží k domácímu přehrávání/nahrávání kazet typu VHS v normě
PAL. Tento videomagnetofon vyráběla německá firma SABA
v letech 1978–1979. Přístroj je zajímavý z hlediska své konstrukce,
jenž je obdobná jako u videomagnetofonu JVC HR-3300 VIDSTAR
(představený roku 1976), který byl prvním masově vyráběným
VHS VCR.

OBOR PŘESNÁ MECHANIKA – STŘELNÉ ZBRANĚ
Kulovnice samonabíjecí KSK, inv. č. 21.40 – 00628
Pro obor se jedná o velmi zajímavou střelnou zbraň vyráběnou
od roku 2013 ve Zbrojovce Holice (nyní již Zbrojovka nefunguje
a zbraně nevyrábí). Podstatou je úprava útočné pušky vz. 58
(standardní výzbroj československé a české armády od 60. let
do současnosti) pro lovecké účely, především pro myslivce, přednostně na lov černé zvěře na naháňkách. Zbraň bývá označována
také jako karabina KSK (Karabina samonabíjecí Kupec).

OBOR LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Vrtulník zn. Bell 206 LT TwinRanger registrační značky OK-ZIU,
inv. č. 18.00-03795
Lehký víceúčelový pětimístný vrtulník celokovové konstrukce,
s dvoulistým nosným rotorem a dvoulistým vyrovnávacím rotorem.
Verze LT vychází z verze L4, ale je vybaven dvěma motory. Stroj je
vybaven pevným (nezatahovatelným) ližinovým podvozkem. Byl
poháněn dvěma motory Allison 250-C20R. Získaný stroj je jeden
z prvních dvou soukromých strojů, které se zapojily do činnosti
Letecké záchranné služby České republiky. Vrtulník je ve vynikajícím
stavu (jen bez motorů a přístrojového vybavení – je toliko v pohledovém stavu).

OBOR HISTORICKÁ VOZIDLA A SPALOVACÍ MOTORY
Závodní automobil Škoda pickup Free Style,
inv. č. 16.22-00077
Prototyp vozu vznikl již v roce 1993 ve firmě Auto Spektrum 2000,
základem byl klasický pickup Škoda Favorit. Vozy tohoto typu
byly určeny pro seriál okruhových závodů Pickup Free Style, který
se jezdil v letech 1994–2002. Firma Auto Spektrum 2000 vyrobila
celkem asi 40 kusů těchto vozidel. Vozy byly určeny především
pro začínající jezdce, protože byly cenově dostupné. Hodnotu
získaného vozu zvyšuje i fakt, že s ním jezdil Michal Matějovský
(český automobilový závodník a mistr ČR). Vozidlo obohatí část
sbírky věnované historii závodních vozů a je také dokladem
vývoje motoristického sportu v České republice. Automobil
je pojízdný a v historicky věrném stavu.

L-410 Turbolet OK-ADO, inv. č. 18.00-3796
Jeden z prvních vyrobených strojů L-410 (největší sériově vyráběné dopravní letadlo v Československu). Inkriminovaný stroj
je historicky prvním Turboletem, který byl v září roku 1970
představen široké veřejnosti. Stalo se tak na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně. Postupně vyměnil několik majitelů,
až byl dne 24. února 1993 vyřazen z provozu. Za svou leteckou
kariéru nalétal OK-ADO celkem 8 156 hodin při 12 255 startech.
Byl předložen záměr na jeho renovaci, aby mohl být prezentován
veřejnosti při příležitosti 50. výročí jeho vystavení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2020.

Nástrojový traktor NS 09, inv. č. 16.42-00006
Tento traktor se vyráběl v NDR ve VEB Traktorenwerk v Schönbecku od poloviny 50. let 20. století. V 60. letech 20. století se dodával
i do ČSSR. Jednalo se o malý jednoduchý traktor, který měl být
univerzální a lehký. Cílem bylo využít jej například na lehčí polní
práce nebo připojit na něj různé nářadí nebo nástavby, ale tak,
aby byl zachován dobrý výhled. Koncepce konstrukce traktoru je
tedy jednoduchá: v zadní části je umístěn motor, převodovka, pohon kol, brzdové ústrojí a ovládací mechanismy. Střed stroje pak
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tvoří páteřový nosník (traverza), na který se daly umístit různé
zemědělské mechanismy. Podle této traverzy také traktor dostal
lidové označení „splašená traverza“. Traktor je v tzv. nálezovém
stavu, pneumatiky jsou dokonce ve velmi špatném stavu, protože
již několik let nebyl používán. Nicméně stroj je kompletní
a vzhledem k tomu, že se do současnosti dochovalo jen velmi
málo exemplářů tohoto typu, je cenným přínosem do sbírky TMB.
Automobil Wartburg 311-5 Camping, inv. č. 16.12-00058
V roce 1956 byl na veletrhu v Lipsku představen nový model
automobilky v Eisenachu (Německo) s označením Wartburg 311.
Jednalo se o vůz poháněný dvoutaktním tříválcovým motorem
o objemu 900 ccm a výkonu 27 kW. První modely se vyráběly jako
čtyřdveřové pětimístné sedany. Brzy následovala řada dalších
variant. V roce 1957 byl představen Wartburg 311/5 Camping
z drážďanské karosárny KWD, pětidvéřové kombi s prosklenou
zádí, v jejíž horní partii byl otvor krytý plátěnou střechou, která
se dala shrnovat. Do současnosti se dochovalo jen velmi málo
exemplářů tohoto typu. Automobil je v nálezovém stavu, ale
funkční, a obohatil část sbírky, která se zabývá vozidly vyrobenými v bývalém RVHP a provozovanými na území ČSSR.
Automobil Tatra 57, inv. č. 16.22-00078
Vozy Tatra 57 se vyráběly v letech 1931–1935 v několika provedeních karoserie (celkem bylo vyrobeno cca 6 000 ks). Jednalo se
o oblíbený, spolehlivý a cenově poměrně dostupný automobil,
známý pod lidovým označením „Hadimrška“. Tatra 57 je velmi
cenným dokladem vývoje a výroby osobních automobilů na
Moravě a ve Slezsku a její získání do sbírky evaulovalo výpovědní
hodnotu celé sbírky historických vozidel v TMB. Značku Tatra
z období tzv. první republiky totiž donedávna prezentoval
ve sbírce pouze jediný exemlář – Tatra17/31 hasičský speciál,
karosovaný firmou Hrček a Neugebauer. Zakoupený automobil
je v provedení čtyřsedadlového dvoudvéřového polokabrioletu
s plátěnou střechou. Je pojízdný a ve velmi dobrém stavu. Velmi
cennou součástí vozu jsou i původní kola v rozměru 4,50 × 18 “
(většina dnes dochovaných vozidel tohoto typu má kola změněna na rozměr 16 “).

Automobil Wikov 35, inv. č. 16.22-00079
Velmi cenným přírůstkem sbírky historických vozidel se na konci
roku stal automobil Wikov 35, vyrobený v roce 1933 prostějovskou
firmou Wichterle a Kovářík. Značka Wikov je jedna ze stěžejních,
kterým se ve sbírce TMB věnujeme. Vozidlo je v původním dochovaném pojízdném stavu. Nebylo nikdy renovováno, což je velmi
ojedinělé a zvyšuje tak hodnotu vozidla pro sbírku. Automobil má
dochovaný původní lak (i když s drobnými poškozeními) i většinu
vnitřního vybavení a čalounění. Je tak vzácným dokladem řemeslného zpracování, vývoje techniky a vysokého standardu nabízeného
pod značkou Wikov. Vozidlo bude vystaveno v tomto původním
zachovalém stavu, protože jakýkoliv větší renovační zásah by byl
na úkor autenticity předmětu.
Počátky automobilové výroby v Prostějově spadají do 20. let
20. století a jsou spojeny s firmou Wichterle & Kovářík (původně
dvě samostatné továrny na výrobu zemědělských strojů, které
se v roce 1918 sloučily). Wikov 35 byl druhým sériově vyráběným
typem značky Wikov. Firma Wikov jako jedna z prvních automobilek začala alternativně montovat řízení na levou stranu
a také nabízela jako jedna z mála různé barevné kombinace
ve vybraných odstínech. Celkem bylo vyrobeno velmi málo kusů
těchto vozidel a do součastnosti se jich zachoval nepatrný počet.
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OBOR TECHNICKÁ HRAČKA
Dětské autíčko s motorem, inv. č. 29.10-00228
V roce 1965 se skupina přátel a nadšenců na Slovensku
v Podbrezovej rozhodla, že vyrobí pět kusů motorových autíček,
kabrioletů s motorem z motocyklu stadion 11 s převody řešenými
tak, aby vyhovoval pomalejší jízdě. Autíčka měla být provozována na dětském dopravním hřišti. Chtěli tak zatraktivnit výuku
dopravní výchovy pro děti od 8 let. Brzy se však ukázalo, že pro
nadšence byl projekt příliš pracný a složitý. Pan Ján Šipoš (dědeček
posledního majitele) se jako jediný nevzdal a projekt navzdory
všemu dokončil. Byl to velmi šikovný řemeslník, vyučený v několika oborech (zámečník, svářeč, automechanik). Již v roce 1969
se v autíčku poprvé svezl tatínek posledního majitele – Miroslav
Šipoš, kterému tehdy bylo 6 let.
Jde o unikátní, jednosedadlový, ručně vyrobený kabriolet, který
měl původně čtyři rychlosti dopředu a díky reverzu i čtyři rychlosti dozadu. Na míru byl vyroben i diferenciál a listové pružiny
a samozřejmě i celá karoserie. Autíčko má tři pedály (plyn, brzda,
spojka) a funguje přesně jako auta běžné velikosti. V roce 1972
došlo k výměně motoru za výkonnější motor Tatran
s obsahem 125 cm3. Protože byl motor větší, museli majitelé
přizpůsobit nadstavbu zadní kapoty, bohužel tak odstranili
i zpátečku.
OBOR HISTORICKÝ FOTOMATERIÁL
Historické negativy na skle nebo nitrátové podložce, nálezy:
⁄ Historický trubkový nábytek, inv. č. 20.30-02029 až 02033
⁄ Historický čalouněný nábytek, inv. č. 20.30-02034 až 02037
⁄ Firma Aloise Vaňury, Brno, inv. č. 20.30-02038 až 02046
⁄ Firma Drucker, a. s. Brno, inv. č. 20.30-02047 až 02052
⁄ Firma Bratři Maškové, Brno, inv. č. 20.30-02053 až 02066
⁄ Historické nábytkové sestavy, inv. č. 20.30-02067 až 02136)
⁄ Výrobky firmy Thonet, inv. č. 20.30-02137 až 02161
⁄ Historická telekomunikační zařízení, inv. č. 20.30-02162 až 02173
⁄ Městská jatka v Brně, inv. č. 20.30-02174 až 02192
⁄ Maso-zpracující zařízení, inv. č. 20.30-02193 až 02243
⁄ Chladící potravinářská zařízení, inv. č. 20.30-02244 až 02351
⁄ Firma Bratři Bubelové, Vsetín, inv. č. 20.30-02352 až 02381

OBOR SLÉVÁRENSTVÍ
⁄ Plastika František Josef, busta, bronz, výška 170 mm, 1,593 kg,
inv. č. 04.32-379
⁄ Cuba – záštita japonského meče, ocel 12 050, průměr 80 mm,
130 g, inv. č. 04.22-007
⁄ Pamětní deska „Ladislav Velecký“, bronz, inv. č. 04.32-367
⁄ Jezevčík, škrabák na boty, litina, 900 g, 37 x 15 x 12 cm, ALFE
Brno Chrlice, inv. č. 04.32-240
⁄ Plaketa „80. výročí založení Národního technického muzea,
1908–1988“, ČKD Blansko, poměděná litina, 112 x 173 mm,
567 g, sign. Šindelář, inv. č. 04.12-241
⁄ Hasičská proudnice s ventilem pro hašení vodou, slitina hliníku,
2,2 kg, 45 cm, inv. č. 04.31-368
⁄ Plaketa „Únor 1948–1968, 20 let Lidových milicí, Ústřední výbor
KSČ“, hlava muže s puškou, průměr 51 mm, 53 g, plaketu udělil
ÚV KSČ soudruhu Josefu Roubovi 25. 2. 1968, inv. č. 04.32-369
⁄ Jezdecká pečeť z dob krále Přemysla Otakara II., rytíř ve zbroji
na koni, kopie – galvanoplastika, zesíleno pryskyřicí, průměr
110 mm, 41 g, měď, inv. č. 04.80-048
⁄ Medaile Slovenské technické múzeum, 1947–1997, 50. výročí
založení STM, cín. kompozice, průměr 60 mm, 125 g, inv. č. 04.32-370
⁄ Plaketa Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra, 1922–1997,
průměr 90 mm, 328 g, bronz, autor Kulich, inv. č. 04.32-371
⁄ Medaile „Masarykův okruh Brno, 1930–2000“, 70 let Masarykova
okruhu v Brně, průměr 70 mm, 50 g, bronz, inv. č. 04.32-372
⁄ Medaile „160 let od narození T. G. Masaryka“, průměr 50 mm, 55 g,
tombak, autor Mir. Kovařík, ražba TRIGA-K Praha, inv. č. 04.32-373
⁄ Plaketa „Prof. Dr. Mont. František Píšek“, průměr 65 mm, 81 g,
bronz, inv. č. 04.32-374
⁄ Medaile „Vodní mlýn Slup, Expozice mlynářské techniky, 65. výročí
VŘSR, TMB 1982“, průměr 65 mm, 134 g, bronz, inv. č. 04.32-375
⁄ Medaile „Bernardus Bolzano 1781–1848, 1981“, 60 mm, 82 g,
bronz, inv. č. 04.32-376
⁄ Medaile „Bohumír Jaroněk 1866–1933, Valašské muzeum v přírodě
Rožnov p/Radhoštěm, zal. 1925“, průměr 50 mm, 55 g, pozlaceno,
inv. č. 04.32-377
⁄ Medaile „Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, 1889–1989“,
výročí 100 let muzea, průměr 70 mm, 142 g, cínová kompozice,
inv. č. 04.32-378
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Akvizice sbírkových předmětů dle oborů v roce 2019
K – koupě; D – dar; P – převod; N – nález; V – výzkum; Z – záměrně vytvořený předmět / replika, S – směna
Inv. řada
02.12
02.16
02.17
02.17
02.18
04.12
04.22
04.32
04.32
04.80
08.10
14.10
15.00
15.00
16.12
16.17
16.17
16.21
16.22
16.22
16.42
17.06
18.00
19.10
19.10
19.30
19.30
20.00
20.30
20.10
21.10
21.10
21.30
21.40
21.60
21.60
21.70
23.10
23.20
23.20
25.61
25.94
27.10
29.10
30.01
30.03
30.05
40.10
50.00
50.00

Celkem

Název oboru
Řemesla – holič
Řemesla – nožíř, mečíř
Řemesla – umělecká řemesla
Řemesla - umělecká řemesla
Řemesla – cukrář
Slévárenství – litina umělec. a užit.
Slévárenství – ocel umělec.a užit.
Slévárenství – neželezné kovy uměl.
Slévárenství – neželezné kovy uměl.
Slévárenství – různé
Textil – suroviny a výrobky
Silnoproud. eltech. – stroje, zař.
Slaboproud. eltech. – str. a zař.
Slaboproud. eltech. – str. a zař.
Spal. mot. – záž. 2D. – poh. jedn.
Vozidla s poh. jiným než spalov.
Vozidla s poh. jiným než spalov.
Spal. motory – záž. 4D. – fční sestavy
Spal. motory – záž. 4D. – pohon. jedn.
Spal. motory – záž. 4D. – pohon. jedn.
Spal. mot. – vzn. 4D. – pohon. jedn.
MHD – autobusy a vlečné vozy
Letectví a kosmonautika
Měřící a regulační technika – přístroje
Měřící a regulační technika – přístroje
Matematické stroje
Matematické stroje
Stereodiapozitivy
Fotografické materiály
Foto-kino, mikroskopie
Přesná mechanika – kancelářská tech.
Přesná mechanika – kancelářská tech.
Přesná mechanika – šicí stroje
Přesná mechanika – střelné zbraně
Přesná mechanika – hodiny
Přesná mechanika – hodiny
Jemná mechanika – různé
Tech. domácn. – prací a žehlicí
Tech. domácn. – kuchyň vybavení
Tech. domácn. – kuchyň vybavení
Pásová technika
Knihy,předpisy,přírůčky apod.
Chemie – přístroje a zařízení
Technické hračky
Elektronické pomůcky
Pichtovy psací stroje
Stainsbyho psací stroje
Potápěčská technika
Varia
Varia

Kurátor
M.Rosenfeld Cohen
Petra Mertová
M.Rosenfeld Cohen
M.Rosenfeld Cohen
M.Rosenfeld Cohen
Martin Kroužil
Martin Kroužil
Martin Kroužil
Martin Kroužil
Martin Kroužil
Petra Mertová
Vladimír Persáň
Vladimír Persáň
Vladimír Persáň
S.Zouharová-Dyková
S.Zouharová-Dyková
S.Zouharová-Dyková
S.Zouharová-Dyková
S.Zouharová-Dyková
S.Zouharová-Dyková
S.Zouharová-Dyková
Tomáš Kocman
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Petr Nekuža
Petr Nekuža
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Rekapitulace přírůstků sbírkových předmětů v TMB od roku 1953 do 2019
Rok

Počet
přírůstkových čísel

Počet odepsaných přírůstkových
čísel z celého sbírkového fondu

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

190
125
100
68
8
28
41
55
34
141
166
30
47
42
11
27
25
994
1017
605
2002
10502
2001
1772
822
960
702
882
1296
987
1061
550
522
575
499
438
306
611
266
385
183
144
173
161
288
176
270
328

0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
4
0
2
1
1
4
62
0
2
21
2
17
0
8
54
0
13
0
3
1
7
18
27
310
315
92
1207
317
92
302
22
0
0
186
0
1
0

Skutečný stav
Pohyb přírůstkových čísel v roce
190
125
100
68
8
28
41
55
33
137
165
26
47
40
10
26
21
932
1017
603
1981
10500
1984
1772
814
906
702
869
1296
984
1060
543
504
548
189
123
214
-596
-51
293
-119
122
173
161
102
176
269
328

Celkem
315
415
483
491
519
560
615
648
785
950
976
1023
1063
1073
1099
1120
2052
3069
3672
5653
16153
18137
19909
20723
21629
22331
23200
24 496
25480
26540
27083
27587
28135
28324
28447
28661
28065
28014
28307
28188
28310
28483
28644
28746
28 922
29191
29519

Počet odpisů přírůstkových čísel
příslušného roku k 31. 12. 2000
175
22
23
4
1
1
19
7
4
11
35
1
11
1
1
1
5
328
355
27
58
3164
402
130
72
32
49
32
19
16
55
56
3
16
10
5
12
70
2
4
1
0
8
0
5
1
1
0

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

výroční zpráva
2019

Nové přírůstky
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet
přírůstkových čísel
834
241
173
403
546
471
290
262
462
319
335
300
273
184
331
519
176
287
395

Počet
inventárních čísel
1332
256
244
234
680
554
836
654
578
508
409
596
281
223
379
581
676
866
1580

Odpisy z celého sbírkového fondu
Počet odepsaných
přírůstkových čísel
0
1752
0
3
10
6
62
7
8
0
1
175
0
4
5
1
0
5
0

Informace o činnosti Nákupní komise
V měsíci dubnu a říjnu 2019 se uskutečnila jednání poradního
sboru pro sbírkotvornou činnost. Nákup předmětů byl schválen
celkem za 1.287.421 Kč (601.721 Kč a 685.700 Kč). Panem ředitelem TMB byl schvalován průběžně během celého roku nákup
sbírkových předmětů per rollam za celkem 3.281.001 Kč.
TMB tedy získalo v roce 2019 sbírkové předměty celkem za
4.568.422 Kč.
2.2 Evidence a uložení sbírkového fondu
⁄ Sbírka TMB je evidována v Centrální evidenci sbírek MK ČR pod
číslem TMB/002 – 002 05 – 06 /131002.
⁄ Celkem obsahuje k 31. 12. 2019 sbírkový fond muzea 59 053
evidenčních čísel, z toho 58 983 inventárních čísel a 70 dosud
nerozepsaných přírůstkových čísel, která budou zpracována
postupně.
⁄ Počet katalogizovaných inventárních čísel k 31. 12. 2019 je 58 983.
⁄ Výše uvedená čísla jsou bez vyřazených předmětů (6 616 inventárních čísel a 5 541 čísel přírůstkových).

Počet odepsaných
inventárních čísel
57
284
0
116
63
10
11
7
7
0
1
203
0
4
200
1
0
5
0

Celkem skutečný sbírkový fond
Přírůstková čísla

Inventární čísla

30 060
28 549
28 722
29 122
29 658
30 123
30 351
30 606
31 059
31 378
31 712
31 837
32 110
32 290
32 616
33 134
33 310
33 592
33 988

36 036
37 540
37 784
37 902
38 518
39 062
48 857
50 151
50 799
51 249
51 958
52 351
52 725
53 032
53 431
54 750
56 537
57 398
58 983

⁄ 19 784 je digitalizovaných v podobě obrazového záznamu.
	Jedná se o základní stupeň digitalizace – digitální fotografie
pro identifikaci a základní prezentaci sbírkových předmětů.
⁄ Databáze MUSEION – k 31. 12. 2019 celkem 19 784 připojených
snímků.
Evidence sbírek je prováděna v programu MUSEION. Na základě
našich požadavků provedli programátoři některé úpravy
programu, takže je již plně použitelný při inventarizaci sbírek
a tisku protokolů z inventur. Také štítky na sbírkové předměty
byly upraveny dle našich požadavků. Zápisy nových předmětů
a změn do CES MK ČR jsou prováděny pravidelně.
Dále probíhá doplňování obrazové dokumentace ke sbírkovým
předmětům – k 31. 12. 2019 je obrazová dokumentace připojena
u 19 784 předmětů a samozřejmě jsou i u nových přírůstků připojovány digitální kopie nabývacích dokladů.
Ke konci roku 2019 bylo na portálu MUSEION na adrese http://
tmb.museion.cz/ publikováno 2 619 sbírkových předmětů. Většinou se jedná o nově zpracovávané historické negativy.
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Inventarizace sbírek v desetiletém cyklu probíhá podle plánu.
V roce 2019 bylo inventováno 7 265 sbírkových předmětů,
což činí 12 % všech evidovaných sbírkových předmětů (58 982).
Ztráty předmětů nebyly zjištěny, pouze přetrvává zhoršování
stavu některých sbírkových předmětů z důvodu nevhodných
podmínek ve skladovacích prostorech.
Kvalita uložení sbírkových předmětů se prakticky nezlepšila.
V nově zbudovaném depozitáři přetrvává problém s udržením stabilního klimatu (silné kolísání vlhkosti). Problém s klimatizací je v řešení
s dodavatelskou firmou a projektantem. Předpokládá se nutnost
stavebních zásahů do stávajícího systému klimatizace. To prakticky
vylučuje využít nové prostory pro uložení sbírkových předmětů.
2.3 Zápůjčky a výpůjčky
Smlouva o výpůjčce
(TMB půjčuje bezplatně jiné organizaci)
V roce 2019 bylo celkem uzavřeno 22 smluv na celkem 152 zapůjčených sbírkových předmětů;
z výše uvedeného:
na výstavy bylo zapůjčeno – 134 sbírkových předmětů ⁄ za účelem
studijním – 3 předměty ⁄ prezentace – 15 sbírkových předmětů;
z toho:
muzea si zapůjčila 91 sbírkových předmětů:
⁄ Muzeum regionu Boskovicka (5 předmětů)
⁄ Muzeum města Brna (4 předměty)
⁄ Jihomoravské muzeum ve Znojmě (4 předměty)
⁄ Muzeum v Bruntále (13 předmětů)
⁄ Masarykovo muzeum v Hodoníně (17 předmětů)
⁄ Muzeum starých strojů a technologií Žamberk (2 předměty)
⁄ Národní muzeum Praha (1 předmět)
⁄ Muzeum Blanenska (9 předmětů)
⁄ Muzeum Brněnska (36 předmětů);
jiným subjektům bylo zapůjčeno 61 sbírkových předmětů:
⁄ DPMB (11 předmětů) ⁄ OZS Olomouc (5 předmětů) ⁄ Ing. Miloš
Pokorný (1 předmět) ⁄ DRAH – servis Brno (9 předmětů) ⁄ Alšova
Jihočeská galerie (1 předmět) ⁄ Měks Tišnov (17 předmětů) ⁄ NPÚ
Vila Stiassini (1 předmět ⁄ Hotel Slavia Brno (1 předmět) ⁄ RETROMĚSTEČKO Pardubice (3 předměty) ⁄ Vojenské zařízení 8521 Brno
(12 předmětů).
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Nájemní smlouva (placená zápůjčka)
Celkem uzavřeno 10 smluv na pronájem celkem 80 sbírkového
předmětu. TMB jako pronajímatel 22 sbírkových předmětů jinému subjektu dostalo zaplaceno celkem 79.500 Kč. TMB zaplatilo
za zapůjčení 17 předmětů soukromým osobám 71.000 Kč a Regionálnímu muzeu Litomyšl za kompletní výstavu Retrogaming
30 000 Kč.
Výpůjční smlouva
Zapůjčeno bezplatně od jiné organizace do TMB celkem uzavřených 53 smluv; celkem 585 zapůjčených předmětů.
z výše uvedeného:
1/ zapůjčeno do stálé expozice: 80 předmětů
2/ na pořádané výstavy v TMB: Výstava o Braillovi (1 předmět);
V těžkých dobách (70 předmětů); O Primkách (23 předmětů);
Počátky sportu v Brně (19 předmětů); Až na kost (65 předmětů);
Karátové duše (5 předmětů); Železná opona (287 předmětů)
3/ ostatní (restaurování, prezentace): 35 předmětů.
Výše uvedené předměty byly zapůjčeny z níže uvedených institucí:
1/ z muzeí (284 předmětů): Lubovňanské muzeum (1 předmět);
Masarykovo muzeum v Hodoníně (38 předmětů); Muzeum
města Brna (15 předmětů); Muzeum papírových modelů
(1 předmět); Národní muzeum (29 předmětů); Moravské

zemské muzeum (49 předmětů); Jihomoravské muzeum
ve Znojmě (33 předmětů); Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
(5 předmětů); Národní zemědělské muzeum (1 předmět);
Regionální muzeum v Mikulově (30 předmětů); Západočeské
muzeum v Plzni (3 předměty); Muzeum Vysočiny Třebíč
(2 předměty); Muzeum policie ČR (23 předmětů); Muzeum
Cheb (5 předmětů); Muzeum Blanenska (8 předmětů); Oblastní
muzeum Praha-východ (1 předmět); Regionální muzeum v Českém Krumlově (20 předmětů); State Museums of Upper Austria
	Linz (20 předmětů);
2/ od jiných subjektů (celkem 190 předmětů): Moravská galerie
Brno (5 předmětů), VHÚ (54 předmětů), SPŠ a VOŠ Sokolská
Brno (24 předmětů); Anatomický ústav LF MU Brno (12 předmětů);
MEDIN a.s. Nové Město na Moravě (9 předmětů); UK LF v Plzni
(14 předmětů); Prospon Kladno (15 předmětů); Český veslařský
svaz Praha (1 předmět); Český veslařský klub Brno (3 předměty);
Národní lékařská knihovna Praha (2 předměty); SOKA Domažlice
(4 předměty); Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš
(2 předměty); MZA v Brně (45 předmětů);
3/ od soukromých osob si TMB zapůjčilo celkem 111 předmětů.
Smlouva o fyzickém předání věcí
V roce 2019 bylo uzavřeno celkem 8 smluv na celkem 13 sbírkových
předmětů za účelem restaurování.

3. OCHRANA PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A DALŠÍ PRÁCE
3.1 Konzervování sbírkových předmětů TMB
(vč. údržby vozů, přípravy exponátů apod.)
V roce 2019 bylo konzervováno celkem 367 sbírkových předmětů.
Konzervátorské práce byly zaměřeny zejména na ošetření souboru
nožů, mečů, sekyrek a dalších předmětů ze stálé výstavy nožířství,
která byla podrobena celkové úpravě a modernizaci. Dále byly
zpracovány sbírkové předměty z nových akvizic např. vybavení
cukrářské prodejny. Rovněž byly ošetřeny vybrané archeologické
nálezy, zapůjčené na výstavu do Blanska. Konzervovány byly části
uniforem finanční stráže a vzorníky tkanin, určené do nové výstavy
k výročí pádu železné opony v TMB. Velká pozornost byla věnována
též historickým vozům vojenské a zemědělské techniky, stejně tak
i osobním automobilům a vozům MHD, které byly připravovány pro
řadu předváděcích jízd spojených s prezentačními akcemi muzea.
Restaurování polní čapky finanční stráže
V roce 2015 byla do sbírek TMB zakoupena ucelená sbírka
finanční stráže 1918–1949. Jedná se o ucelený soubor výstroje,
výzbrojních součástek a archivních tiskovin, v němž je zachycen
postupný vývoj finanční stráže od vzniku Československé
republiky, přes období Protektorátu Čechy a Morava až do zrušení
finanční stráže jako instituce v roce 1948 (s platností k březnu
1949). Ve sbírce najdeme jedinečné a velmi cenné předměty,
které se již v nabídkách trhu objevují jen velmi zřídka. Sbírka
obsahuje 118 kusů stejnokrojů a stejnokrojových součástek, které
jsou průběžně konzervovány a restaurovány.

3.2 Restaurování sbírkových předmětů (náročný zásah)
Náročnější konzervátorsko-restaurátorské zásahy probíhaly
u vybraných historických vozů v rozsahu demontáže a opravy
jednotlivých součástek, povrchových úprav a jejich celkového
zprovoznění: Škoda Felicie, Škoda 120 Rally (oprava nádrže,
čištění karburátorů), bezzákluzový kanon vz. 59 (částečná
demontáž a konzervace dílů, povrchová úprava), Škoda 136
Favorit Rally (oprava spojky, převodovky, PV 3S POKA (oprava
čerpadla, přetěsní ventilových domečků). Celkem jsme
restaurovali 13 sbírkových předmětů.
Restaurování sbírkových předmětů TMB
(náročný zásah), příp. konzervace realizované smluvně
externími restaurátory (např. z programu ISO)
V rámci sjednané externí služby bylo konzervováno 600 ks
stereodiapozitivů na skleněné podložce, které jsou čištěny
a stabilizovány v případě identifikace projevů specifického
poškození stříbroželatinové vrstvy (tzv. stříbrná zrcátka). Dále
byl jeden historický vůz MHD – trolejbus Škoda Sanos z roku 1982 –
kompletně konzervován-restaurován v dílnách Dopravní společnosti
Zlín-Otrokovice, s.r.o. Tyto práce byly realizovány s podporou dotace
ISO/D – c. Stejnou společností byl restaurován i autobus Karosa
ŠM 11 (oprava vozové skříně, střešního panelu, obnova laku),
ale v rámci rozpočtu TMB. Ostatní vozy MHD byly většinou
smluvně opravovány v dílnách DPMB, a.s.
Konzervování autobusového vleku Jelz PO1
V březnu 2019 bylo dokončeno restaurování autobusového
přívěsu Jelcz PO1. Byl vyroben pod výrobním číslem 4914 v roce
1972 v závodě Jelczanskie zaklady samochodowe. Tento sbírkový
předmět představuje zástupce posledních přívěsů provozovaných
v tehdejší ČSSR. Konstrukce vozové skříně odpovídá autobusům
Škoda 706 RTO, jež byly vyráběny v Polské lidové republice na
základě licenční spolupráce s Karosou Vysoké Mýto.
Soupravy autobusů s přívěsy Jelcz byly využívány zejména
v linkové dopravě ČSAD, ale též v MHD, např. v DP Ostrava,
Olomouc, Prešov či Gottwaldov, kde bylo 12 přívěsů Jelcz PO1
provozováno v letech 1967–1975 i v trolejbusové dopravě.
Bezprostředně po zařazení do sbírek TMB bylo v roce 2014
zahájeno jeho restaurování, z části hrazené z prostředků

programu ISO ministerstva kultury. Restaurování zkorodovaných
částí vozové skříně a zhotovení nového oplechování bylo
realizováno u pana Vlastimila Urbánka, jehož restaurátorská
firma má dlouhodobé zkušenosti a reference. Poté byl přívěs
nově nalakován, v ústředních dílnách DPMB byla položena
podlahová krytina, namontovalo se obložení bočnic a stropu.
Na restaurování sedadel se podílelo Autočalounictví Gregor.
Restaurování přívěsu bylo postupně dokončeno v restaurátorské
dílně TMB v Brně Řečkovicích v období let 2016–2019. Přívěs
Jelcz PO1 se poprvé veřejnosti představil při akci Přehlídka
automobilové techniky, jež se konala 27.–28. 4. 2019, a dále
v rámci programu Muzejní noci 18. 5. 2019.
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3.3 Konzervování – restaurování v rámci činnosti MCK TMB
na zakázku pro jiné instituce
Pozornost v rámci konzervátorsko-restaurátorských zásahů
poskytovaných jako služba ostatním muzeím a dalším zájemcům
byla hlavně zaměřena na dokončení souboru předmětů z hradu
Krásna Hôrka pro SNM – Múzeum Betliar. Restaurovány byly
palné i střelné zbraně, makety děl, zámky, váhy, truhlice.
Dále byly čištěny stříbrné mince a jejich zlomky z denárového
pokladu z Chýště pro Východočeské muzeum v Pardubicích.
V tomto případě se jednalo o aplikaci elektrolytické redukce
korozních produktů slitiny stříbra, která představuje efektivní
a šetrnou konzervátorskou metodu. Stabilizovány byly též zlomky
jantarových korálků z období eneolitu pro Ústav archeologie
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Restaurovány byly i další předměty ze SZ Hluboká nad Vltavou
a z fondu Mendelovy univerzity v Brně. Za rok 2019 bylo celkem
102 ks předmětů konzervovaných-restaurovaných na zakázku.
3.4 Demontáž a transport předmětů
Péče o historické vozy ze sbírky TMB a jejich zpřístupňování
veřejnosti je spojeno s náročnou manipulací a transportem.
Tyto operace jsou zajišťovány konzervátory-restaurátory, kteří
na základě stavu a charakteru vozů vyhodnocují jejich vhodný
způsob transportu buď po vlastní ose, nebo převozem včetně
nakládky a vykládky. Celkem se jednalo o 295 sbírkových
předmětů.
Stěhování letounu L-29 Delfín
Letouny MiG 21F (trupové číslo 0520) a L-29 (2821) ze sbírkového
fondu oboru letectví byly po dlouhé roky veřejně zpřístupněny
v areálu v Líšni, kde byly vystaveny nepřízni počasí a vandalismu.
V červnu 2018 se je podařilo přesunout do oploceného
areálu depozitáře kolejových vozidel, ale ani zde nebylo jejich
zabezpečení vůči nevhodnému klimatu ideální. Až v lednu 2019
se je po řadě odkladů způsobených především nedostupností
odpovídající techniky podařilo převézt do depozitářů letadel
v Černovicích a umístit do hangárů. Akci bylo třeba provést
v noci, protože kvůli nadměrnému nákladu se počítalo s možností
nadzvedávání drátů trolejového vedení (nakonec nebylo potřeba).
Pro zajištění hladkého průjezdu navíc bylo nutné dočasně sejmout

některé dopravní značky. Akce tak vyžadovala značnou koordinaci:
od Dopravního podniku města Brna přes Brněnské komunikace
až po Policii ČR. Nakonec ale vše navzdory „ztíženým meteorologickým podmínkám“ proběhlo bez problémů a oba letouny našly
nový domov v hangárech. Do budoucna se počítá s jejich renovací a vystavením u hlavní budovy TMB.
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Dále bylo transportováno:
⁄ Převoz a instalace modelů na Šlakhamru, instalace audiovize;
16. 4. 2019
⁄ Převoz vybavení tiskárny (tiskařské kasy) z Olomouce do Řečkovic –
akvizice; duben 2019
⁄ Převoz řeznických strojů do muzea v Náměšti n. O. – vrácení
zápůjčky; 24. 4. 2019
⁄ Přeprava motorů a automobilu Tatra do muzea v Kopřivnici –
vrácení zápůjčky; 6. 5. 2019
⁄ Převoz plotru DIGIGRAF 1208 3.5G ze Štípy do Řečkovic sbírkový
fond oboru 19.30; 4. 6. 2019
⁄ Přeprava vozidel MHD v rámci oslav 150 let MHD v Brně; červen 2019
⁄ Převoz a instalace závěsného kluzáku (rogalo) do předváděcí
haly firmy Eurazio v Modleticích; 2. 10. 2019
⁄ Převoz knižních regálů z MZK; říjen 2019
⁄ Převoz knižního fondu z depozitáře v Litenčicích do Brna
(součinnost se stěhovací firmou Hrubý Moving); listopad 2019
3.5 Výroba replik a odlitků
Součástí konzervátorsko-restaurátorské práce je i zhotovování
replik a kopií sbírkových předmětů či jejich částí. Jedinečné
vybavení a technologie kovolitecké experimentální dílny
(KDE) umožňují výrobu odlitků z různých slitin kovů, které jsou
rovněž využívány v rámci muzejní činnosti (např. plastiky Gloria
Musaealis). Doprovodnou aktivitou je ražba žetonů s tématy
k aktuálním výstavám a akcím TMB. V roce 2019 bylo vyrobeno
celkem 6 736 ks replik, odlitků a žetonů.
3.6 Opravy a vlastní výroba (nesbírkové předměty)
Konzervátorsko-restaurátorská práce rovněž souvisí s výrobou
různých ochranných obalů, adjustačních systémů pro exponáty,
součástek a zařízení, případně s jejich opravou. Tyto práce mohou
být díky odpovídajícímu technologickému vybavení zajištovány
přímo na konzervátorsko-restaurátorských pracovištích. Celkem
se jednalo o 538 nejrůznějších pomůcek, mobiliáře apod.

Práce související s přípravou a realizací výstav
a jiných akcí
Příprava exponátů a technických památek včetně dalšího
zpřístupňování sbírkových předmětů je spojena s řadou
aktivit, jako je instalování exponátů, kontrola stavu funkčních
mechanismů, ošetření zapůjčených předmětů, jejich balení apod.
V této souvislosti byla hlavní pozornost zaměřena na přípravu
výstavních projektů Pád železné opony, reinstalaci stálé expozice
nožířství, předváděcí jízdy historických vozů a pravidelnou sezónní
kontrolu a přípravu technických památek ve správě muzea.
3.7 Monitoring a regulace parametrů prostředí
(preventivní konzervace)
Preventivní konzervace je důležitou součástí péče o sbírkové
předměty. Průběžně je zajišťováno sledování a vyhodnocování
mikroklimatických podmínek v expozicích a depozitářích
muzea včetně operativní regulace prostředí pomocí mobilních
zvlhčovačů a odvlhčovačů. Úsilí bylo věnováno modernizaci
systému osvětlení v expozici v 2. p. hlavní budovy. Instalováno
bylo bodové osvětlení zn. Erco splňující požadovanou kvalitu
dle konzervátorských požadavků (LED bez UV záření, s možností
stmívání, teplé světlo do 3 000 K, otáčení v ose). Pořízeny
byly též inovované samostatné řídící jednotky pro snímání
rádiového signálu hodnot relativní vlhkosti a teploty vzduchu
(hlavní budova muzea a prozatímní depozitář Brno-Řečkovice).
Sledován byl rovněž výskyt biologických škůdců a následně byla
realizována nápravná opatření. V této souvislosti byl testován
postup čištění vzduchu na bázi UV záření pro stabilizaci výskytu
plísní na technické památce Vodní mlýn ve Slupi. Hodnoceny
byly též různé doprovodné materiály používané k balení
a vystavování sbírkových předmětů metodou zvanou Oddyho
test (na principu urychlené korozní zkoušky). Zpracován byl
též nový formulář „Facility report“, který byl připomínkován
v rámci TMB a bude implementován do vnitřních směrnic muzea
počátkem nového roku. V rámci sjednané spolupráce s firmou
JVS Group byl zajišťován monitoring mikroklimatických
podmínek na výstavě Poklad Inků probíhající v pavilonu BVV.
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3.8 Konzultační činnost, odborné a oponentské posudky,
analýzy na zakázku
TMB patří mezi instituce jmenované v příloze vyhlášky č. 275/2000
(zákona č. 122/2000 Sb.) k poskytování odborné pomoci
a služeb vlastníkům sbírek, které spadají zejména do oborů
dokumentujících vědu, techniku a průmysl. Navíc v rámci
působnosti Metodického centra konzervace, které je organizační
složkou muzea, zajišťuje podporu a službu v oblasti konzervovánírestaurování. V návaznosti na toto poslání zaměstnanci TMB
zajišťují úplatnou službu i bezúplatnou odbornou pomoc v rámci
zpracovávání muzejních sbírek – jejich určení, třídění, posouzení
stavu, průzkumu materiálů a technologií, podmínek uchovávání,
návrhu jejich ošetření, konzervování-restaurování.
Na úseku MCK byla pozornost zaměřena zejména na konzervátorskorestaurátorské práce realizované smluvně pro různé muzejní instituce
a další subjekty (viz informace výše). Náročnějšímu průzkumu nebo
zásahu byly podrobeny též další předměty kulturního dědictví –
například tiskařské stroje pro Krajskou knihovnu v Pardubicích nebo
historické dveřní kliky ze SZ Hluboká nad Vltavou. Zpracována byla
rovněž samostatná studie vhodného konzervátorského postupu
lokálního čištění povrchu bronzových nálezů z Regionálního muzea
v Teplicích. Testovány byly gelové systémy na bázi želatiny
a chelatační látky umožňující šetrné odstranění korozních produktů
na omezené ploše artefaktů tak, aby nedošlo k většímu poškození
stabilní patiny. Cílem bylo odhalit trasologické stopy po opracování
nástrojů z doby bronzové, které jsou předmětem podrobného
antropologického a archeologického průzkumu. Značná část
úsilí během konzultačních výpomocí byla věnována hodnocení
mikroklimatických podmínek v depozitářích a expozicích různých
paměťových institucí. Systematicky byly například měřeny
a vyhodnoceny parametry vnitřního prostředí Památníku Leoše
Janáčka Moravského zemského muzea, které jsou podkladem
pro optimalizaci celkových podmínek dané expozice. Pomoc byla
rovněž poskytnuta při vyhodnocení mikroklimatu výstavních vitrín
s originálním nábytkem Vily Tugendhat Muzea města Brna. Další
aktivity se týkaly doporučení k dílčím konzervátorským postupům
spojených například s ošetřením litiny, textilií, plastů apod.
V rámci výše uvedené činnosti MCK bylo celkem realizováno
50 odborných výpomocí včetně konzervátorsko-restaurátorských
zásahů sjednaných za úplatu.

POČET VYPRACOVANÝCH POSUDKŮ A STANOVISEK
Konzultační činnost a odborná výpomoc zahrnovala rovněž zpracování 25 odborných zpráv a posudků, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Specifikace

Zadavatel

Zpráva k hodnocení parametrů mikroklimatu Památníku Leoše Janáčka Moravského zemského muzea
Odborné stanovisko k posouzení mikroklimatických podmínek vitrín ve Vile Tugendhat
Konzervátorsko-restaurátorský záměr k bronzové nádobě
Konzervátorsko-restaurátorský záměr k tkalcovskému stavu
Materiálový průzkum ostatkového kříže z Českého Dubu
Konzervátorsko-restaurátorský záměr k hracímu strojku
Konzervátorsko-restaurátorský záměr k jantarovým korálkům
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Jantarové korálky
Vyjádření k požadavku konzervace souboru stříbrných mincí
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Denárový poklad
Konzervátorsko-restaurátorský záměr k rektorskému řetězu
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Rektorský řetěz
Protokol o materiálovém průzkumu k souboru předmětů z hradu Krásna Hôrka
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Popravčí meč a soubor šavlí Z 208, Z 140, Z 175, Z 141, Z 176, Z 145
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Granátometná puška s franc. křesadlovým zámkem Z 11
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Granátometná puška s franc. křesadlovým zámkem Z 56
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Makety děl, rekonstrukce kolesové lafety Z 443, Z 445
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Kleště na odlévání dělových koulí Z 405
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Pistole s franc. křesadlovým zámkem Z 9
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Železný zámek K 13
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Tympán vojenský Z 394
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Truhlička železná K 130
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Soubor zámků K 12, K 31, K 33, K 121, K 122, K 131, K 132
Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace: Soubor pistolí Z 64, Z 69
Konzervátorsko-restaurátorská dokuemntace: Soubor vah K 127, K 133

Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Museum Horn
Podještědské muzeum a knihovna
Východoslovenské muzeum v Košicích
Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Východočeské muzeum v Pardubicích
Východočeské muzeum v Pardubicích
Mendelova univerzita
Mendelova univerzita
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
SNM – Múzeum Betliar
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POČET VYPRACOVANÝCH PODKLADŮ, ANALÝZ ČI POSUDKŮ V RÁMCI SPOLUPRÁCE S MK ČR, AMG ČI RG ČR
Specifikace

Zadavatel

Podněty k „problematice zvyšování kvalifikace pracovníků muzeí a galerií v ČR a vytvoření
související pracovní skupiny MK pro koncepční řešení daného tématu“

Zpracováno k materiálu MK 54597/2019 OM ze dne 30. 7. 2019

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků MK ČR;
„Recommendation CM/Rec(2019) of the Committee of Ministers to member states on cultural
zpracováno ve spolupráci se zástupci Rady Evropy – Culture,
heritage in the face of the risks of day-to-day management: enhancing the attention of States,
Nature and Heritage Department na jednání konaném dne
specialists and citizens”
2. 7. 2019 v Bruselu
Stanovisko Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky,
z. s., k podmínkám používání dusíku pro desinsekci předmětů kulturního dědictví

AMG, Český výbor ICOM

Návrh rámcových standardů kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy v oblasti
konzervování-restaurování „Strategie konzervace sbírek“

OM MK – profilové úkoly TMB 2019

Témata k jednání zasedání vlád ČR a SR:
OM MK
„Sdílení poznatků při záchraně a obnově předmětů kulturního dědictví poškozených požárem“

3.9 Metodická činnost mck
V daném roce byla hlavní pozornost zaměřena na přípravu rámcových standardů kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy
v oblasti konzervování-restaurování (Strategie konzervace sbírek),
které byly zpracovány ve spolupráci s Komisí konzervátorůrestaurátorů AMG a předloženy na MK ČR jako podklad k tvorbě
nového zákona o muzeích.
Konzervátorsko-restaurátorské dokumentace, které jsou specifikovány v tabulce. Počet zpracovaných posudků a stanovisek, jsou
součástí archivu MCK TMB a jsou na vyžádání zpřístupňovány pro
případné badatelské účely (celkem bylo evidováno 16 konzervátorsko-restaurátorských zpráv v daném roce).
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4. KNIHOVNA
Knihovna TMB reprezentuje specializovanou, veřejně přístupnou
knihovnu. Dle zákona č. 257/2001, O knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
je zapsána v evidenci knihoven České republiky (ev. č. 5297).
Spravuje a buduje specializovaný, oborově zaměřený, knihovní
fond, a to v přímé relaci k informačním potřebám odborných,
vědeckých a výzkumných aktivit svého zřizovatele – TMB. Specializovaný knihovní fond je zpřístupňován uživatelům knihovny
TMB, ti jsou, dle pracovně-právního vztahu ke zřizovateli knihovny,
kategorizováni do dvou kategorií, pro které platí rozdílné podmínky v přístupu ke knihovnímu fondu a poskytovaným službám.
Jde o kategorie:
⁄ interní uživatelé – tj. odborní pracovníci v pracovněprávním
vztahu k TMB – absenční a prezenční výpůjčky dokumentových
jednotek, meziknihovní výpůjční služby (MVS), mezinárodní
meziknihovní výpůjční služby (MMVS), rešeršní služby, reprografické a ediční služby,
⁄ externí (ostatní) uživatelé – odborná i laická veřejnost – prezenční
výpůjčky dokumentových jednotek, MVS a MMVS za úplatu,
reprografické služby za úplatu).

Knihovna TMB i v roce 2019 pokračovala v zajišťování přístupu
do bibliografické a citační databázové platformy Web of Science
(součást profesionální placené informační služby Web of Knowledge
firmy Thomson Reuters). Databázová platforma WoS je dostupná
z počítačů TMB (pro pracovníky TMB) a z uživatelského počítače
knihovny TMB (pro externí uživatele knihovny TMB).
Za rok 2019 činil přírůstek knihovního fondu 566 nově zaevidovaných dokumentových jednotek, získaných zakoupením z finančních
prostředků knihovny, výměnou či darem.
Při současné retro-katalogizaci knihovního fondu je k datu 31. 12.
2019 v AKS Tritius zaznamenáno 10 651 dokumentových jednotek.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019
Knihy
54 622
Negativy
14 101
Pozitivy
110
Mapy
859
Filmy
519
MGF-Video
279
Rukopisy
358
Firemní literatura
5 766
CD-R
779
Plakáty
835
Celkem
78 228 dokumentových jednotek

Čtenáři studovny rozumíme počet čtenářů, kteří využili služby
studovny (protože je knihovna TMB knihovnou prezenční,
jedná se o čtenáře z řad veřejnosti i o muzejní pracovníky). Čtenáři
knihovny znamenají počet čtenářů, kteří si vypůjčili materiály mimo
knihovnu (absenční výpůjčky mimo knihovnu jsou výpůjčkami pouze pracovníků muzea). Počet nesouhlasí s počtem zaregistrovaných
čtenářů a zaměstnanců muzea, protože si mohou vypůjčit materiály
opakovaně.

Pozn. Fond knihovny (cca 10 000 sv.), uložený ve skladu v Litenčicích, byl v listopadu 2019 přestěhován do pronajatých prostor
v areálu Purkyňova v Brně.
Stav knihovního fondu byl snížen o 9 700 stereodiapozitivů, které
jsou v evidenci sbírek v programu Museion.

Statistika knihovních služeb
Registrovaní čtenáři
Zaměstnanci muzea
Ostatní veřejnost
		
Čtenáři studovny
Čtenáři knihovny
Čtenáři celkem

225
100
125
144
569
713

Knihy prezenčně
Časopisy prezenčně
Prezenčně celkem

1424
1620
3 044

Knihy absenčně
Časopisy absenčně
Absenčně celkem
Výpůjčky celkem

429
897
1 326
4 370

Meziknihovní výpůjční služba 155
		

Prezenční výpůjčky znamenají, že tyto knihy a časopisy jsou
čtenářům předkládány pouze v prostorách studovny knihovny
TMB. Absenční výpůjčky jsou výpůjčky mimo knihovnu (absenční
výpůjčky mimo knihovnu jsou poskytovány pouze pracovníkům
TMB). Zvláštní druhy jsou výpůjčky dokumentových jednotek
z ostatních dílčích knihovních fondů (mimo dílčí fondy knih,
novin a časopisů; např. rukopisy – nepublikované dokumenty,
negativy, pozitivy, videokazety apod.)
Zvláštní druhy
Rešerše
Konzultace
Upomínky

2 495
0
90
0		

Rešerše, konzultace a upomínky se do statistiky výpůjček nepočítají. Rešerše jsou informace ve formě dokumentografických nebo
faktografických záznamů, týkajících se daného tématu; konzultacemi se rozumí písemné nebo ústní podání informací o určité
odborné problematice resp. informací o relevantních informačních zdrojích (interních, externích) o dané problematice.
Finanční prostředky byly v roce 2019 využity na:
⁄ nákup monografií
⁄ předplatné periodických publikací: odborné časopisy a noviny
⁄ vazbu zkompletovaných ročníků časopisů
⁄ servis systému AKS Tritius
⁄ serverhosting AKS Tritius poskytovaný firmou Tritius
Náklady na nákup publikací (dokumentových jednotek převážně
typu monografie, periodické publikace) činily v roce 2019 104 927 Kč.
Celkové náklady na provoz knihovny činily 181 358 Kč.
Zabezpečovali ho dva pracovníci (jeden výpůjční službu, kopírování, laminování, termovazbu a vazbu publikací TMB do 100 ks;
druhý akvizice, katalogizace a digitalizace knihovního fondu,
zajištění MVS a MMVS, informační a rešeršní služby, inventury).
Knihovna TMB má tři počítače připojené na internet. Dva počítače
slouží primárně pro potřeby pracovníků knihovny TMB (katalogizace dokumentových jednotek v Automatizovaném knihovním
systému a pro zajištění elektronických výpůjčních služeb), třetí
je určen pro uživatelskou veřejnost.

5. PREZENTAČNÍ ČINNOST
5.1 Expozice
⁄ Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana
⁄ Parní motory
⁄ Historická vozidla
⁄ Brno na dvou kolech
⁄ Historická stereovize
⁄ Pozor, zákruta!
⁄ Nožířství
⁄ Kovolitectví
⁄ Železářství
⁄ Salon mechanické hudby
⁄ Sdělovací technika
⁄ Kultura nevidomých
⁄ Ulička řemesel
⁄ Technická herna
⁄ Čas nad námi a kolem nás
⁄ Optika
⁄ Výpočetní technika
⁄ Letecké motory
⁄ Externí expozice letounů
Rok 2019 znamenal pro Technickou hernu kromě běžné údržby
exponátů také zdokonalení některých pokusů, například díky
novému notebooku bylo možné v průběhu Muzejní noci prezentovat Teslův transformátor. Dále byla v první polovině roku provedena výměna poškozených el. vodičů na voze modelu Tramwajka
SZD. Model je sbírkovým předmětem, proto bylo nutné k této
opravě přistupovat dle konzervátorských zásad.
Pokračoval projekt „Technická herna na cestách aneb Fyzika hrou“ –
jedná se o putovní výstavu prezentující fyzikální experimenty
ve stejné formě jako Technická herna. V roce 2019 jsme výstavu zapůjčili do muzea v Dobrovici a do Multifunkčního centra Lednice.
V roce 2019 proběhla také modernizace muzejního kina v expozici
Sdělovací technika. Cílem modernizace bylo nahradit zastaralou
AV techniku modernější technologií. Prostor kina byl také zvětšen
a doplněn o sklápěcí sedadla získaná ze zrušeného kina. Sedadla
byla částečně repasována. Došlo k výměně projekční technologie.
Původní kino využívalo zpětnou projekci, kdežto nově je v kině
osazen projektor s klasickou přední projekcí. Projektor umožňuje
FULL HD rozlišení. Výrazně se zvětšila projekční plocha. Došlo také
ke změně datového média. Dříve kino využívalo DVD přehrávač.

Nejvýraznější změnou je způsob ovládání kina. Původní mechanické spínače nahradil malý PC s dotykovým monitorem ovládaným návštěvníky, bez potřeby obsluhy personálem. Zlepšil se
i zvukový projev – za podpory firmy UNIS COMPUTER byla zakoupena aparatura dvou třípásmových sloupových reproduktorů
a stereo zesilovač DENON. Kino bylo uvedeno do provozu zároveň s výstavou Železná opona.
V roce 2019 proběhla také úprava expozice Nožířství z důvodu
zvýšení bezpečnosti celoskleněných vitrín podlepem bezpečnostní
folií zabraňující roztříštění skla do prostoru. Vzhledem k tomu,
že bylo nutné celou expozici vyklidit, bylo přistoupeno k neplánované, ale dlouho žádané reinstalaci expozice. Během jarních
měsíců byl sestaven nový scénář a zajištěny další exponáty k doplnění obsahu expozice. Současné pojetí expozice reflektuje historický
vývoj kovářské technologie a zároveň poukazuje na různá prostředí
a různé důvody, kdy byl a dosud je používán předmět s potřebným
typem ostří. Proto byly zvláště exponovány předměty s vazbou k lovectví, vojenství, k řemeslům či k domácímu prostředí (kuchyňské
nože, profesionální řeznické nože apod.). Zmíněny jsou také příklady
replik či mistrovských nožů i mečů ze současné doby. Exkluzivní
ukázky nožířského řemesla (ryté či damascenské) byly instalovány
v nejexponovanějších místech instalace. V koncepci scénáře jsme pamatovali také na dětského návštěvníka, kterému je meč prezentován
jako mytologický či kouzelný předmět známý z legend a pohádek.
5.2 Program historické stereovize – Panorama
Název programu
Portugalsko
Evropské baroko

Termín

Poznámka

leden

Nové snímky

únor

Staré snímky

březen

Nové snímky

Československé opevnění

duben

Nové snímky

Rakousko-Štýrsko

květen

Staré snímky

Maďarsko

červen

Nové snímky

Zvonařská dílna Dytrychových

Vietnam

červenec

Staré snímky

Bonsaje

srpen

Nové snímky

Itálie

září

Staré snímky

Sklárny Květná

říjen

Nové snímky

Dánsko, Švédsko, Norsko

listopad

Staré snímky

Betlémy

prosinec

Nové snímky
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5.3 Expozice in situ – technické památky
Kovárna v Těšanech
Otevřeno duben–květen a v říjnu soboty a neděle vždy 9:00–17:00.
Jiné časy dle domluvy.
V období červen–září je otevřeno od úterý do neděle 9:00–17:00.
Větrný mlýn v Kuželově
Otevřeno duben–květen a v říjnu soboty a neděle vždy 9:00–17:00.
Jiné časy dle domluvy.
V období červen–září je otevřeno od úterý do neděle 9:00–17:00.
Vodní mlýn ve Slupi
Otevřeno duben–říjen od úterý do neděle 9:00–17:00. Mimo sezónu
objednání dle domluvy.
V případě nevhodných klimatických podmínek – povodně je možné
omezení či uzavření provozu.
Stará huť u Adamova
Otevřeno duben–květen a v říjnu soboty a neděle vždy 9:00–17:00.
Jiné časy dle domluvy.
V období červen–září je otevřeno od úterý do neděle 9:00–17:00.
Areál československého opevnění a železné opony
Otevřeno duben–květen a v říjnu soboty a neděle vždy 9:00–17:00.
Jiné časy dle domluvy.
V období červen–září je otevřeno od úterý do neděle 9:00–17:00.
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
Otevřeno květen–září je otevřeno od úterý do neděle 9:00–17:00.
V říjnu soboty a neděle vždy 9:00–17:00. Jiné časy dle domluvy.
Pozn. Ve dnech státního svátku (v měsících duben–říjen) jsou památky rovněž otevřeny. V období, kdy památka otevírá v režimu út–ne
a státní svátek připadne na pondělí, následuje zavírací den v úterý!
5.4 Depozitář MHD
Areál městské hromadné dopravy v Líšni je pro veřejnost otevřen květen, červen, září, říjen út–pá jen na objednávku. Exkurze
je možné uskutečnit pouze pro organizované skupiny o počtu
minimálně 15 osob.

5.5 Výstavy
Výstavy a výstavní projekty
Mechanismy Karla Šebely
1. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB ⁄ přesah z 2018
Průmysl na Moravě 1918
1. 1. – 21. 4. 2019 ⁄ TMB ⁄ přesah z 2018
Hodiny ze Schwarzwaldu
1. 1. – 21. 4. 2019 ⁄ TMB ⁄ přesah z 2018
Nikola Tesla – muž, který rozzářil svět
1. 1. – 28. 4. 2019 ⁄ TMB ⁄ přesah z 2018
Primky
11. 1. – 3. 3. 2019 ⁄ TMB
Louis Braille – tvůrce šestibodového písma pro nevidomé
8. 1. – 25. 2. 2019 ⁄ TMB
Regiontour*
17. 1. – 20. 1. 2019 ⁄ Veletrhy Brno, a. s.
V těžkých dobách 1918–1919 I.
11. 3. – 14. 6. 2019 ⁄ TMB
Ampér*
19. 3. – 22. 3. ⁄ Veletrhy Brno, a.s.
Karátové duše
14. 5. – 25. 8. 2019 ⁄ TMB
Počátky sportu v Brně
28. 5. – 14. 10. 2019 ⁄ TMB
Tenkrát na Měsíci
4. 6. – 29. 9. 2019 ⁄ TMB
Až na kost!
4. 6. – 29. 9. 2019 ⁄ TMB
Výstava 150 let MHD v Brně 1869–2019*
13. 6. – 16. 6. 2019 ⁄ Nám. Svobody, Brno
Výstava století
17. 6. – 22. 9. 2019 ⁄ TMB
Hodonín objektivem Antonína Pánka
21. 6. – 15. 9. 2019 ⁄ Masarykovo muzeum v Hodoníně
Výstava poštovních známek s tématem kosmonautiky
26. 6. – 14. 7. 2019 ⁄ TMB
Brno Revival 2019*
29. 6. – 30. 6. 2019 ⁄ Veletrhy Brno, a.s.
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Výstava 150 let MHD v Brně 1869–2019*
31. 8. 2019 ⁄ park Lužánky, Brno
Výstava technických exponátů
18. 9. – 31. 12. 2019 ⁄ Centrum Euroazio, Modletice
Historie potápění v českých zemích
22. 10. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB
V těžkých dobách 1918–1919 II.
30. 10. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB
Retrogaming
30. 10. 2019 – 31. 12. 2019 ⁄ TMB
Železná opona
12. 11. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB
30. výročí založení české unie slabozrakých a nevidomých
26. 11. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB
Když zastaví se čas
Výstava betlémů ⁄ 30. 11. – 1. 12. 2019 ⁄ Kovárna Těšany ⁄ Společně
s organizací Orel Těšany
* akce s masovou účastí
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Komentář k vybraným výstavním projektům
Karátové duše
Mezinárodní výstava šperků a historie zlatnického řemesla
14. 5. 2019 – 25. 8. 2019
Výstavní projekt nebyl pro TMB prvním exkurzem do oblasti
moderního autorského šperku a uměleckořemeslné práce.
Metodické centrum konzervace se systematicky zabývá širokým
spektrem témat souvisejících s péčí o historické a umělecké předměty vyrobené ze slitin kovů a právě technologické a materiálové
aspekty zlatnického a klenotnického řemesla byly důležitou součástí prezentace. Výstava byla připravena ve spolupráci s Cechem
zlatníků a klenotníků Slovenska. Pod vedením historičky umění
a kurátorky Barbary Brathové představila rozmanité podoby
současného šperku více než dvaceti autorů ze Slovenska, České
republiky, ale i Itálie, Číny či Španělska. Na výstavě se podíleli
i kolegové z výrobního družstva Granát, neboť tento český kámen
provází už po staletí historický vývoj uměleckého řemesla a jako
takový nemohl být na výstavě opomenut. Českému granátu,
byla věnována též odborná konference organizovaná v polovině
května. Je nutné zmínit též zdárně se rozvíjející spolupráci s Jiřím
Drlíkem, významnou osobností zlatnictví světového formátu,
jež bude pokračovat i v dalším období. Pro výstavu a do fondu
muzea jsme od něj získali unikátní vybavení zlatnické dílny
a kolekci dalších předmětů, jež byly na výstavě využity a stanou
se i základem budoucí dlouhodobé prezentace uměleckého
řemesla v expozicích muzea.
Počátky sportu v Brně
Historie a současnost brněnského sportování
28. 5. – 14. 10. 2019
Veslování, cyklistika, motorismus a šerm byla čtyři nosná témata
této výstavy. Jejich prostřednictvím muzeum ukázalo, nejen jak
v Brně kolektivní sportování vznikalo, ale také výrobu a vývoj
pomůcek a strojů k tomu určených. Dominantou byla 12,5 metrů
dlouhá nepárová čtyřveslice z roku 1920 v centrální části budovy.
Historické sportovní náčiní daných oborů doplňovala videa
s našimi významnými sportovci současnosti i minulosti, zlatá
olympijská medaile Mirky Topinkové Knapkové z roku 2012 i její
originální skif. Návštěvníci si mohli pomocí interaktivních prvků

vyzkoušet např. úskalí šermířského sportu, staré bicykly, na závodní dráze si mohli vyzkoušet své běžecké schopnosti a posílit
si tělo na trenažérech, z nichž některé byly určené handicapovaným jedincům. Pro dětské návštěvníky a školy byl připraven doprovodný program. Výstava připomněla sportovní události, které
se v Brně odehrály před 150 lety, vývoj a technologii sportovního
náčiní a ukázala rozdíl mezi sportováním kdysi a dnes.
Tenkrát na Měsíci
Výstava k 50. výročí prvního letu člověka na Měsíc
4. 6. – 29. 9. 2019
Výstava představila historii mise Apollo 11, zajímavosti z přípravy
i realizace projektu. Její součástí byly desítky unikátních fotografií,
které byly v naší republice publikovány vůbec poprvé. Atraktivní
zajímavostí se stala také jedinečná sbírka originálních podpisů
všech dvanácti astronautů, kteří se prošli po Měsíci. Replika podvozku výsadkového modulu se žebříkem umožňovala návštěvníkům „vyzkoušet si sestup“ Neila Armstronga na povrch Měsíce
přesně v jeho stopách i s audio záznamem jeho slov – „malý krok
pro člověka, velký pro lidstvo“. Návštěvníci se dále například
dozvěděli, jak se vybíral první člověk, který měl přistát na Měsíci,
proč existuje jen jediná fotka Neila Armstronga na Měsíci, jakou
první věc umístili astronauti po příletu na Měsíci a další zajímavosti. Vyzkoušet si mohli i něco praktického – např. jak komplikovaně se pracuje astronautům a kosmonautům v rukavicích
při běžných i jemných motorických úkonech.
V těžkých dobách: Boje o hranice 1918–1919
Výstava ke stému výročí bojů o suverenitu nově vzniklé republiky
30. 10. 2019 – 29. 3. 2020
Výstava s přesahem do následujícího roku představuje historické
události Československa v letech 1818–1919, kdy byl nově vzniklý
stát nucen použít vojenské síly k upevnění svojí suverenity
a především státní hranice. Dnes je již zapomenut válečný
konflikt, v němž byli vojáci vracející se z bojišť první světové války
nasazeni do dalších tvrdých bojů. Je třeba připomenout nejen
boje, ale i jejich oběti na Těšínsku a Slovensku, které byly zapotřebí pro vznik nového samostatného státu. Průběh těchto operací,
množství nasazených armádních jednotek, jejich rozmístění
a rozdělení – to vše je předmětem této výstavy. Zároveň se ná-
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vštěvníci více dovědí o výstroji a výzbroji Československé armády
od prvotních úprav rakousko-uherského stejnokroje až po zavedení prvního československého výstrojního předpisu. Příběhy
a osudy konkrétních vojáků, kteří se těchto událostí zúčastnili,
jsou pak vyvrcholením výstavy.
Železná opona 1948–1989
12. 11. 2019 – 3. 5. 2020
Česko-rakouský výstavní projekt se zaměřuje na období naší historie,
během něhož jsme byli kvůli politické situaci izolováni od západního
světa. Představuje ženijně technické zařízení a další technické
prostředky používané při ostraze hranic, ukazuje vznik a vývoj
Pohraniční stráže a dává nahlédnout i na osudy konkrétních lidí, jež
se pokusili železnou oponu překonat. Popsána je také situaci československých občanů po útěku do Rakouska. Výstavu doplnil pohled
z rakouské strany, který zpracovali rakouští kolegové.
Výstava byla zahájena 11. listopadu 2019 dobovým odpolednem
pro širokou veřejnost. Odpolední program zahrnoval komentovanou přehlídku dobové vojenské techniky, prezentační stánek
s aktivitami pro rodiny s dětmi i ochutnávku speciálního výročního vína. Vyvrcholením vernisáže byl videomapping promítaný
na budovu muzea: (viz další komentář na s. 34).
Putovní výstavy
Fenomén Igráček
1. 1. – 25. 1. 2019 ⁄ Muzeum Blanska
Fenomén Igráček
18. 1. – 24. 2. 2019 ⁄ Orlické muzeum v Chocni
Fenomén Igráček
31. 1. – 17. 3. 2019 ⁄ Regionální muzeum v Chrudimi
Fenomén Igráček
1. 2. – 28. 2. 2019 ⁄ Praha, kavárna Korkorán
Fenomén Igráček
11. 5. – 25. 8. 2019 ⁄ Muzeum v Poličce
Fenomén Igráček
27. 6. – 30. 8. 2019 ⁄ Informační centrum Jablonné nad Orlicí

Technická herna na cestách aneb fyzika hrou
24. 8. – 31. 10. 2019 ⁄ Dobrovice
Fenomén Igráček
2. 9. – 30. 9. 2019 ⁄ Galerie Melantrich v Ražďalovicích
Fenomén Igráček
18. 9. – 31. 12. 2019 ⁄ Centrum Euroazio
Technická herna na cestách aneb fyzika hrou
1. 12. – 31. 12. 2019 ⁄ Multifunkční centrum zámek Lednice
Fenomén Igráček
3. 12. – 31. 12. 2019 ⁄ Regionální muzeum v Litomyšli
Fenomén Igráček
5. 12. – 31. 12. 2019 ⁄ Ostravské muzeum
Výstavní projekty připravované na další období
Robot 2020
listopad 2020 – červen 2021
Výstava představí historický vývoj robotiky až po současnost
s mírným přesahem do budoucnosti. Společným jmenovatelem
jednotlivých mikrotémat je slovo robot, které je obsaženo jak v názvu samotné výstavy, tak v grafickém a architektonickém
pojetí prezentace. Je zdůrazněno zejména Čapkovo autorství pojmu a jeho rozšíření do několika desítek jazyků. Mezi hlavní oblasti
zájmu autorů výstavy patří zejména průmyslová robotika, zastoupena mimo jiné prezentací několika komerčních firem jako ABB,
Fanuc, Kuka, Universal Robots a další, které v tomto oboru patří
mezi nejprogresivnější. Dále je zde pojem robot představen v kontextu kulturním jako součást literatury, filmu, výtvarného umění,
včetně komiksu a sci-fi. V neposlední řadě budou prezentovány jak
některé ikonické robotické vynálezy světových firem, tak prototypy
robotických systémů z tvůrčích dílen obou ústavů VUT.
Design.S 2020
22. 6. 2020 – 27. 9. 2020
Mezinárodní bienále studentského designu pořádá TMB ve spolupráci s předními univerzitami z České a Slovenské republiky.
Jedná se již o 4. ročník výstavy. Jádrem této nesoutěžní přehlídky
s oceněním je téma studentského designu. Bienále DESIGN.S
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se zaměřuje zejména na průmyslový a produktový design, jenž
vzniká na vysokých a středních školách nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Nejlepší práce vybere komise složená z odborníků a ocenění budou předána na vernisáži výstavy v TMB dne
23. 6. 2020, kdy bude veřejnosti zpřístupněna unikátní výstava
studentských prací.
Vlněná elegance první republiky / Brněnské textilky a jejich
sortiment
září 2020 – leden 2021
Výstava zmapuje tvorbu brněnských firem činných mezi lety 1918
až 1939. Základ vytvoří dosud výstavně nepublikované vzorky
ze sbírky TMB. Pomocí obrazového materiálu výstava návštěvníkům přiblíží ucelený postup tvorby textilie (návrhy, rozkresy
vazeb atd.). Trojrozměrné exponáty představí pomůcky desinatéra, listinný materiál (vzorníky a katalogy, módní časopisy),
tvorbu samotné textilie (tkaní malých sérií), schvalovací proces,
sběr nových inspirací na veletrzích a v konkurenčních továrnách.
Závěr výstavy bude patřit přehlídce oděvů z dobových materiálů.
Zájemci si budou moci vyzkoušet práci desinatéra v improvizované dílně – návrhy textilie či tkaní na jednoduchém stávku.
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5.6 Kulturně výchovné aktivity
Kulturně výchovné akce a projekty
Novoroční koncert duchovní hudby na Petrově
1. 1. 2019 ⁄ Katedrála sv. Petra a Pavla
Hudební dýchánek
9. 1. 2019 ⁄ TMB
Prezentace VTD na Regiontouru 2019*
17. – 20. 1. 2019 ⁄ TMB
Hudební dýchánek
6. 2., 6. 3., 15. 5., 5. 6., 11. 9., 13. 11. 2019 ⁄ TMB
Dny elektronové mikroskopie
7. 3. – 8. 3. 2019 ⁄ TMB
Vítání jara
3. 4. 2019 ⁄ Dietrichsteinský palác, MZM
Komentovaná prohlídka výstavy Průmysl na Moravě 2019
3. 4. 2019 ⁄ Výstava Průmysl na Moravě 1918 ⁄ Doprovodný program k výstavě Průmysl na Moravě 2019
Komentovaná vycházka po brněnském industriálu – Aleš
Vyskočil – Křenová – ulice a předměstí v průběhu času
6. 4. 2019 ⁄ Brno, ul. Křenová ⁄ Doprovodný program k výstavě
Průmysl na Moravě 2019
Otloukej se píšťaličko
13. 4. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
Život za železnou oponou
13. 4. 2019 ⁄ Areál čsl.opevnění v Šatově
Šikovné ruce – přivítejme jaro na kovárně v Těšanech
13. 4. – 14. 4. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
Jarní motortechna*
13. 4. 2019 ⁄ Veletrhy Brno, a. s.
Přehlídka automobilové techniky aneb To bude jízda!
27. 4. – 28. 4. 2019 ⁄ Areál TMB v Řečkovicích
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce TMB
27. 4. – 28. 4. 2019 ⁄ Areál TMB v Řečkovicích
Sraz historických vozidel Veveří 2019
1. 5. 2019 ⁄ Exteriéry TMB
Modelářský svět 2019 – soutěžní výstava papírových modelů
4. 5. – 5. 5. 2019 ⁄ TMB

Tmavomodrý festival
17. 5. 2019 ⁄ Sál Břetislava Bakaly/TMB
Muzejní noc
18. 5. 2019 ⁄ TMB
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci Muzejní noci*
18. 5. 2019 ⁄ Brno
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci DOD ve
vozovně Medlánky*
18. 5. 2019 ⁄ Brno
Slované na Staré huti XIC. setkání ve střední části
Moravského krasu
25. 5. 2019 ⁄ Stará huť u Adamova
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce
Slované na huti*
25. 5. 2019 ⁄ Stará huť u Adamova
Předváděcí jízda historického autobusu Šatov – Znojmo – Slup*
29. 5. – 30. 5. 2019 ⁄ Šatov, Znojmo, Slup
Pohádkový mlýn
8. 6. 2019 ⁄ Vodní mlýn ve Slupi
Den bezpečnosti – Záchranáři dětem*
1. 6. 2019 ⁄ Veletrhy Brno, a.s.
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce
Parní Olympia*
1. 6. – 2. 6. 2019 ⁄ Brno
Den pevnostních muzeí Jižní Moravy
1. 6. – 2. 6. 2019 ⁄ Areál čsl.opevnění v Šatově
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce DOD
DSZO ve Zlíně*
8. 6. 2019 ⁄ Zlín
1000 mil Československých
13. 6. 2019 ⁄ Bosonohy
Dětský den v TMB – Aby první pomoc nebyla poslední
15. 6. 2019 ⁄ TMB
Damask 16
15. 6. – 16. 6. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
Předváděcí jízdy hist. autobusů v rámci festivalu Brno město
uprostřed Evropy (BMUE)*
15. 6. – 16. 6. 2019 ⁄ Brno
Víkendový provoz hist. trolejbusů na lince MHD*
22. 6. – 15. 10. 2019 ⁄ Brno

Předávání vysvědčení SŠSEP, Trnkova 113, Brno
24. 6. 2019 ⁄ TMB
Křest a prodej poštovní známky vydané k 150. výročí MHD
26. 6. 2019 ⁄ TMB
Brno Revival 2019*
29. 6. – 30. 6. 2019 ⁄ Veletrhy Brno, a. s.
Předváděcí jízdy hist. autobusů ve Slavkově*
29. 6. 2019 ⁄ Slavkov
Ukázka kovářského řemesla – socha anděla
4. 7. – 5. 7. 2019 ⁄ Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
Sraz automobilů „Z“
4. 7. – 7. 7. 2019 ⁄ Svojšice, Šumava
Zpívání u kovárny
6. 7. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
Příměstský tábor
8. 7. – 12. 7. 2019 ⁄ TMB ⁄ Ve spolupráci s CVČ Lužánky
Předváděcí jízda historického autobusu do Těšan*
11. 7. 2019 ⁄ Těšany
Předváděcí jízda historického autobusu do Kralic
a Náměště nad Oslavou*
13. 7. 2019 ⁄ Kralice, Náměšť nad Oslavou
Kovářská a kolářská sobota
13. 7. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
Horňácké slavnosti 2019
18. 7. – 21. 7. 2019 ⁄ Větrný mlýn v Kuželově
Mendel festival 2019
19. 7. 2019 ⁄ TMB
Pohled do pravěku
3. 8. 2019 ⁄ Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
X. mezinárodní setkání flašinetářů 2019*
9. 8. – 11. 8. 2019 ⁄ TMB a centrum Brna
Kdyby tisíc flašinetů
11. 8. 2019 ⁄ Červený kostel, Brno
Sobota jako z cukru / U kovářky v kuchyni
17. 8. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
Cimbál na Šlakhamru
31. 8. 2019 ⁄ Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
Lužánky kolem
31. 8. 2019 ⁄ park Lužánky
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Brno150 let MHD Streetparty na Lidické*
31. 8. 2019 ⁄ Brno-Lidická
Předváděcí jízda historických autobusů a trolejbusů
během oslav 150 let MHD Streetparty na Lidické*
31. 8. 2019 ⁄ Brno
Předváděcí jízda koňky a parní lokomotivy Caroline
během oslav 150 let MHD Streetparty na Lidické*
31. 8. 2019 ⁄ Brno
Festival vědy s JMK*
6. 9. – 7. 9. 2019 ⁄ Brno Riviéra
Slavnosti chleba 2019
7. 9. 2019 ⁄ Vodní mlýn ve Slupi
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce
Slavnosti chleba*
7. 9. 2019 ⁄ Znojmo – Slup a okolí
Experimentální pečení chleba v peci polní pekárny
v rámci akce Slavnosti chleba 2019
7. 9. 2019 ⁄ Vodní mlýn ve Slupi
Mladý těšanský kovář
7. 9. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech
29. erbovní slavnosti Králova Pole*
14. 9. 2019 ⁄ Park na Slovanském nám.
Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce
„Retroměstečko“ v Pardubicích*
14. 9. 2019 ⁄ Pardubice
Podzimní experimentální tavby
21. 9. 2019 ⁄ Adamov
Den s městskou policií*
28. 9. 2019 ⁄ Riviéra
Jízda do vrchu
28. 9. 2019 ⁄ Brno-Soběšice
Noc vědců
27. 9. 2019 ⁄ TMB
Den uniformovaných sborů*
5. 10. 2019 ⁄ Kroměříž

Předváděcí jízdy historických autobusů v rámci akce
Den uniformovaných sborů*
5. 10. 2019 ⁄ Kroměříž
Předváděcí jízda historického autobusu na oslavách
70. výročí ČSAD Kyjov*
5. 10. 2019 ⁄ Kyjov
Podzimní motortechna*
19. 10. 2019 ⁄ Veletrhy Brno, a. s.
Vernisáž Železná opona – Dobové odpoledne
11. 11. 2019 ⁄ TMB
Retrogaming – Víkend herních legend
23. – 24. 11. 2019 ⁄ III. patro
Putování do pekla
30. 11. 2019 ⁄ Šlakhamr ⁄ Akci pořádali Hasiči Nejdek
ve spolupráci s TMB
Experimentální pečení chleba v peci polní pekárny
v rámci akce Jarmark století
30. 11. 2019 ⁄ Mendelu
Pohádkový advent
1. 12. 2019 ⁄ TMB
*akce s masovou návštěvností

Komentář k vybraným kulturně výchovným akcím
Život za železnou oponou
13. 4. 2019 ⁄ Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově
Akce byla připravena v rámci oslav 30. výročí pádu železné opony
a Sametové revoluce. V Areálu čsl. opevnění v Šatově byla koncipována jako připomínka každodenních strastí života v příhraniční
oblasti za socialismu. Návštěvníci všech věkových kategorií obdrželi při vstupu do areálu kopie propustek do hraničního pásma.
V exteriéru památky si mohli prohlédnout prezentaci tematicky
související civilní i vojenské techniky. V hrané scénce přímo
u repliky signální stěny členové Klubu vojenské historie přiblížili
divákům, jak fungoval systém železné opony a jak obtížné bylo
přes něj přejít.

Stejnému tématu se věnoval také interaktivní materiál – komiks.
Dále byla pro návštěvníky připravena „retrostanoviště“ s ukázkami života za ostnatými dráty, např. ukázkami dobového bydlení,
potravin, dopravních prostředků, hraček, prvomájových mávatek
či tzv. branného cvičení.
Akce byla připravena v rámci rozsáhlejšího projektu spolufinancovaného z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika
Programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Přímým
spoluúčastníkem projektu bylo Městské muzeum v Hornu, které
se účastnilo také na akci Život za železnou oponou. Následně byly
připraveny dvě výstavy a k nim vydán odborný katalog v české
i německé jazykové mutaci, který byl slavnostně pokřtěn 16. 9. 2019
za účasti významných hostů z Rakouska i České republiky.
Výstava s názvem Železná opona 1948–1989 probíhá v TMB
(viz výše), na výstavě v Hornu s názvem 30 Jahre Offnung des
Eisernen Vorhangs se pracovníci TMB rovněž aktivně podíleli.
Vyvrcholením společného projektu byla mezinárodní konference
Ochrana státní hranice uskutečněná v TMB ve dnech
20.–21. 11. 2019.
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Přehlídka automobilové techniky aneb To bude jízda!
27.–28. 4. 2019 ⁄ Areál depozitáře TMB v Brně Řečkovicích
V rámci přehlídky byla prezentována historická užitková vozidla,
autobusy, hasičská i vojenská technika. V sobotu 27. 4. se zde poprvé konal závod mopedů o pohár ředitele TMB, a to v kategoriích
„originály“ (historické mopedy) a „speciály“ (upravené mopedy).
Pro TMB závody pořádal Moped team Rychtářov.
Po oba dva dny měli návštěvníci příležitost vidět historické autobusy a užitkové vozy, jež jsou v řečkovických depozitářích umístěny.
Představen byl i nově zrestaurovaný autobusový přívěs Jelcz PO1.
Akce se se svými vozidly zúčastnily i Tatra klub Kolín, Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice a společnost Busline Semily.
Milovníci historických automobilů měli možnost si opět prohlédnout část sbírky vozidel bývalé RVHP a u příležitosti 50. výročí
firmy Metalex i Formule MTX 1-03 a MTX roadster z produkce
této značky. Před 65 lety vyjel z bran MZMA ruský vůz Moskvič
401, který TMB získalo do sbírky minulý rok. Přehlídku doplnily
traktory – brněnské Zetory typ 15 a 25, Škoda 30 a Wikov.
Z oboru militaria muzeum upoutaly pozornost vozidla Praga V3S
v několika verzích, včetně protiletadlové verze 30 mm PLDvK na
podvozku automobilu Praga V3S, stejně jako obrněný transportér
OT – 64 SKOT a vozidla značky UAZ. Nejoblíbenější atrakcí byly
jako vždy okružní jízdy historickými autobusy ze sbírek TMB.
Pro pohodlí návštěvníků byly zajištěny stánky s občerstvením
či s upomínkovými předměty.

Městská hromadná doprava ve třech staletích
14. 6. – 16. 6. 2019 ⁄ Náměstí Svobody v Brně
TMB připravilo k výročí MHD výstavu instalovanou ve stanech
na náměstí Svobody. Součástí výstavy byla i prezentace nerestaurovaného kropicího tramvajového vozu ev. č. 3 z roku 1928
společně s motorovým vozem v. č. 52 z roku 1912 umístěnými
na speciálním kolejovém poli z kolejnic typu B1. Zahájení výstavy
se uskutečnilo v podvečer 13. června 2019 za účasti primátorky
města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, generálního ředitele DPMB
Ing. Miloše Havránka a náměstka ředitele TMB Mgr. Josefa Večeři.
Na třinácti panelech mohli zájemci shlédnout mj. plánky sítě linek
tramvají v jednotlivých obdobích a unikátní historické fotografie.
Část výstavy byla zaměřena na oblast placení jízdného – byla zde
pokladna, vydavače a označovače jízdenek i samotné jízdenky
z různých historických období. Dále mohl návštěvník výstavy
shlédnout řadu originálních dobových dokumentů.
Slavnosti chleba 2019
7. 9. 2019 ⁄ Slup u Znojma
Slavnosti patřící opět svým rozsahem k největším externím jednodenním kulturním akcím proběhly po patnácté. Mlýn bývá při
této příležitosti otevřen po celou dobu akce, v nepřetržitém provozu.
Ukázky a produkty celé řady dalších řemesel nabízel opět muzeem
pořádaný tradiční jarmark s více než padesáti stánky. Současně
na podiu probíhala celodenní přehlídka folklórních souborů
se 350 účinkujícími a v areálu akce další doprovodný program.
Ve vojenské polní pekárně probíhalo ukázkové pečení chleba, kdy
bylo upečeno více než 1000 ks komisárků. Jelikož dříve měli novoborští skláři velký úspěch, hostovali zde znovu s prezentací výroby
foukaného lesního skla. Tesaři zde předvedli umění svého oboru.
Akci zpestřila prezentace Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, v rámci oslav stého výročí jejího vzniku. Prezentaci historických
vozidel zajišťovaly autobusy ze sbírek TMB prostřednictvím předváděcích jízd, jejichž součástí byla i možnost návštěvy opevnění MJ-S3
„Zahrada“ v Šatově. Akci navzdory nepříznivému počasí navštívilo
více než 4000 osob. Muzeum ji pořádalo ve spolupráci s Obecním
úřadem ve Slupi a agenturou MUZA, za výrazného přispění partnerů
a mnoha dobrovolných nadšenců. Například prezentace a „Spanilá
jízda“, vesměs historických zemědělských strojů, zejména traktorů,
i autoveteránů, čítala na 35 strojů, několik i z přilehlého Rakouska.
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Street párty k 150. výročí MHD v Brně
31. 8. 2019 ⁄ Lidická ulice v Brně
V sobotu 31. srpna 2019 se uskutečnila oslava 150. výročí MHD
v Brně formou odpolední „street párty“ na Lidické ulici. Historická
vozidla Dopravního podniku města Brna i TMB, společně se současnými vozidly MHD, postupně projížděla ulicí směrem do Králova Pole
podél tribuny a byla moderátorem krátce okomentována. Defilé
se konalo celkem dvakrát, a to od 13:30 a od 18 hod. Nemohl zde
chybět vlečný vůz koňky ev. č. 6, ani souprava parní lokomotivy
Caroline s vlečným vozem ev. č. 25. Představen byl nejstarší motorový vůz ev. č. 10 z roku 1900. Vlastní silou jela souprava motorového
vozu ev. č. 57 s vlečným vozem ev. č. 205. Poměrně netradiční byla
třívozová souprava sestavená z motorového vozu ev. č. 99 a dvou
vlečných vozů ev. č. 296 + 215.
Mezi trolejbusy převažovaly exponáty TMB – od nejstaršího trolejbusu Škoda 6Tr přes originální brněnské vozy 7Tr4 a 9Tr17, atraktivní
Škodu T11 až po trolejbus 14Tr01. TMB se prezentovalo též svými
autobusy Praga RND, Škoda 706 RO s přívěsem Karosa B40, Škoda
706 RTO, Karosa ŠL11.1305, Ikarus 280 a nechyběl ani montážní vůz
trolejového vedení Škoda 706 RT s nástavbou Schörling z roku 1968.
Přestože byly jízdy historických vozidel MHD při „street párty“
na Lidické ulici pořádány bez přepravy cestujících a veřejnost tak
mohla jejich pohyb pouze sledovat, setkala tato oslava s ohromným zájmem obyvatel města.
Na přípravu tramvajových vozů, jejich nezbytné opravy, revize
a technické prohlídky získalo TMB od Statutárního města Brna účelovou dotaci ve výši 2,3 mil. Kč.
Jarmark století
30. listopadu 2019 ⁄ areál MZLU
V rámci spolupráce s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity
v Brně, jež v roce 2019 oslavila sté výročí svého vzniku, se na akci TMB
prezentovalo formou ukázkového pečení ve vojenské polní pekárně,
ve spolupráci s pracovníky firmy IMPA, která zajišťuje vlastní proces
pečení. Na Jarmarku století, bylo kromě dalšího doprovodného programu asi 40 stánků zaměřených nejen na gastronomii, ale i spousta
dalších oblastí. Prezentace TMB zde byla bezesporu nejvýraznějším
solitérem akce. Bylo upečeno asi 600 bochníků chleba (komisárků)
a akci navštívilo přes 6 000 osob.
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Prezentace a využití historických vozidel oboru MHD TMB
během kulturně výchovných akcí
27. 4. – 28. 4. 2019 ⁄ Přehlídka automobilové techniky v areálu
TMB v Řečkovicích, výstava historických vozidel ze sbírek TMB
doplněná autobusy Š706RTO Dopravní společností Zlín – Otrokovice, RTO – Jelcz Busline Semily, autojeřáb T813 4x4 AD125, tahač
přívěsů Tatra 813 6x6, cisterna tatra 111C s přívěsem A3S z Tatra
klubu Kolín. Předváděcí jízdy hist. autobusů na trase Palackého
náměstí – Maříkova – Ivanovice

ev. č. 205, ev. č. 99 s vlečným vozem ev. č. 296. Trolejbusy 6Tr, 7Tr,
9Tr, T11, 14Tr. Autobusy RND, Š706RO s přívěsem B40, Š706RTO,
ŠL11.1305, Ikarus 280
22. 6. – 15. 10. 2019 ⁄ Víkendový provoz historických trolejbusů 7Tr,
9Tr, T11, 14Tr a 17Tr na lince H24 Mendlovo náměstí – Pisárky –
vozovna Komín
29. 6. 2019 ⁄ Předváděcí jízdy autobusů Karosa B831 B2U a Škoda
21 Ab ve Slavkově u Brna

18. 5. 2019 ⁄ 150. výročí MHD v Brně – DOD ve vozovně Medlánky,
jízdy autobusů Š706RO s přívěsem Karosa B40, Š706RTO s přívěsem Jelcz PO1, Ikarus 280, Karosa B732.20, Karosa B732.1670,
Š21Ab na lince A

11. 7. 2019 ⁄ Předváděcí jízda autobusu Karosa ŠL11 do Těšan

18. 5. 2019 ⁄ Muzejní noc, jízdy autobusů Š706RO s přívěsem
Karosa B40, Š706RTO s přívěsem Jelcz PO1, Ikarus 280, Karosa
B732.20, Karosa B732.1670, Š21Ab na lince A

17. 8. 2019 ⁄ Předváděcí jízda vlečného vozu koňky u příležitosti
odhalení repliky historického označníku na Moravském náměstí

25. 5. 2019 ⁄ Předváděcí jízdy autobusu Karosa B831 B2U v Josefově
29. 5. – 30. 5. 2019 ⁄ Předváděcí jízda autobusu Karosa ŠL11 Šatov –
Znojmo – Slup
1. 6. 2019 ⁄ Účast autobusů RND, RO s přívěsem B40, T500HB,
ŠL11, Ikarus 280 na akci „Parní Olympia“. Předváděcí jízdy na trase
Modřice, Olympia – Přízřenice
2. 6. 2019 ⁄ Účast autobusů RND, RTO s přívěsem PO1, T500HB,
Karosa B831, Ikarus 280 na akci „Parní Olympia“. Předváděcí jízdy
na trase Modřice, Olympia – Přízřenice
8. 6. 2019 ⁄ Účast autobusů Š706RO s přívěsem B40, Ikarus 280,
trolejbusu 7Tr na DOD DSZO ve Zlíně. Výstava ve vozovně, předváděcí jízdy na linkách MHD
15. 6. – 16. 6.2019 ⁄ Jízdy pro veřejnost u příležitosti festivalu BMUE.
Vůz koňky ev. č. 6, parní lokomotiva Caroline s vlečným vozem
evid. č. 25. Tramvajové vozy ev. č. 10, evid. č. 57 s vlečným vozem

13. 7. 2019 ⁄ Předváděcí jízda autobusu Karosa B831 B2U do Kralic
a Náměště nad Oslavou

31. 8. 2019 ⁄ Oslavy 150. výročí MHD v Brně – „Streetpárty na Lidické“.
Vůz koňky ev. č. 6, parní lokomotiva Caroline s vlečným vozem evid.
č. 25. Tramvajové vozy evid. č. 57 s vlečným vozem ev. č. 205. Trolejbusy 6Tr, 7Tr, 9Tr, T11, 14Tr a 17Tr. Autobusy RND, Š706RO s přívěsem
B40, Š706RTO s přívěsem PO1, T500HB, ŠL11.1305, Ikarus 280, montážní vůz trolejového vedení Š706RT s nástavbou Schörling
7. 9. 2019 ⁄ Předváděcí jízdy autobusů Ikarus 280, Karosa B732.20,
B831 B2U, B931, Škoda 21Ab, SOR B9,5 v rámci akce Slavnosti
chleba ve Slupi
14. 9. 2019 ⁄ Účast autobusů Praga RND, Ikarus 553 na akci „Retroměstečko“ v Pardubicích
5. 10. 2019 ⁄ Účast autobusu Karosa ŠL11 na oslavách 70. výročí
ČSAD Kyjov
5. 10. 2019 ⁄ Předváděcí jízda autobusů Karosa B732.20 a Š706RTO
na akci Den uniformovaných sborů v Kroměříži
Historické autobusy najely celkem 9 092 km
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Prezentace a využití dalších historických vozidel TMB
13. 4. 2019 ⁄ Život za železnou oponou (Šatov) – prezentace vozidel oboru Militaria, účast vozidel oboru Militaria (Praga V3S POP,
Praga V3S valník, UAZ – 469, UAZ – 452, OT – 64 SKOT)
27. 4. – 28. 4. 2019 ⁄ Přehlídka automobilové techniky Řečkovice,
výstava vojenské techniky ze sbírek TMB: OT – 64 SKOT, UAZ – 469,
UAZ – 452 A, Praga V3S 30mm PLDvK vz.53/59
7. 9. 2019 ⁄ Slavnosti chleba ve Slupi, experimentální pečení
chleba v peci polní pekárny KPN, Praga V3S POKA, UAZ – 452 A
13. 4. 2019 ⁄ Jarní Motortechna, BVV, ze sbírky TMB vystaven vůz
Škoda 1200.
27. 4. – 28. 4. 2019 ⁄ Přehlídka automobilové techniky v areálu
TMB v Řečkovicích, výstava historických vozidel ze sbírek TMB
doplněná osobními automobily: MTX rodster, formule Easter
MTX 1-03, Moskvič 401, Moskvič 407 a traktory: Wikov 25, Zetor 15,
Zetor 25, Zetor 25K, Škoda 30.
13. 6. 2019 ⁄ 1000 mil československých, Bosonohy, zajištění
dobové technické kontroly historických vozidel v prostoru bývalého startu Velké ceny Masarykova okruhu.
29. – 30. 6. 2019 ⁄ Brno Revival Mezi Pavilony 2019, BVV, předváděcí jízdy, výstava: Škoda 120 S Rally, Škoda Favorit 135 L závodní,
Benz Patent Motorwagen replika.
4. 7. – 7. 7. 2019 ⁄ Sraz automobilů značky „Z“ ve Svojšicích (Z 9)
28. 9. 2019 ⁄ Brno-Soběšice, předváděcí jízdy: Z 9, Z 4-I. série, Wikov 35.
19. 10. 2019 ⁄ Podzimní Motor Techna, BVV, Škoda 1200 Sedan.

Populárně naučné přednášky
Týden vědy a techniky
Moderní mikroelektronické technologie
12. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D.
Megalitické památky v Evropě. Jsou i u nás?
13. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc
Vesmír „Made in SpaceX“
Přednášející: Ing. Tomáš Přibyl
15. 11. 2019 ⁄ TMB
Z Brna za polární kruh: expedice na stanici J. G Mendela –
klimatická změna a její dopady na Antarktický poloostrov
15. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: Doc. Mgr. Karel Láska, Prof. Ing. Miloš Barták, CSc,
Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.
O nové Brno
Přednáškový cyklus k dějinám moderní architektury, designu
a uměleckého řemesla v meziválečném období Vila Tugendhat –
příběh ikonické stavby klasické architektonické moderny
10. 10. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: PhDr. Dagmar Černoušková
Masarykův studentský domov
17. 10. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: PhDr. Pavel Borský
Jan Vaněk. Civilizované bydlení pro každého
24. 10. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: Mgr. Jindřich Chatrný
Exkurs do historie Spojených uměleckoprůmyslových závodů
v Brně
7. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: Mgr. Jindřich Chatrný
Městské lázně v Brně-Zábrdovicích
21. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: PhDr. Pavel Borský
Brněnský ateliér de Sandalo a vize modernosti Rudolfa
Sandala (1899–1980)
28. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášející: PhDr. Dagmar Černoušková, Mgr. Jindřich Chatrný
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promítání 3D diapozitivů
Island 3D – V útrobách železného hada
27. 11. 2019 ⁄ TMB
Přednášky v rámci Nepálských dnů
Přelet Annapurny na rogale
9. 2. 2019 ⁄ TMB
Na kole kolem Annapurny
10. 2. 2019 ⁄ TMB
Sjezd na lyžích ze Severního sedla Manaslu
13. 2. 2019 ⁄ TMB
Cyklus přednášek Industriální Brno V.
Vlněna již jen ve vzpomínkách
4. 4. 2019 ⁄ TMB
180 let železniční dopravy v Brně – Severní dráha císaře
Ferdinanda a Brno
11. 4. 2019 ⁄ TMB
Exkurze s Jiřím Kotrmanem / Po stopách vývoje brněnského
hlavního nádraží
13. 4. 2019 ⁄ Exkurze
Doklady industriálního barvírenství v Brně – historie,
technologie, archeologie
18. 4. 2019 ⁄ TMB
Zbrojovka Brno – vzestup a pád. Příběh továrny
25. 4. 2019 ⁄ TMB
Exkurze s Ing. arch. Romanem Čerbákem a Ing. arch. Martinem
Klenovským / Vodama industriálníma Brnama
27. 4. 2019 ⁄ TMB
Ostatní přednášky
Recept na dobytí Marsu dle Space X
26. 1. 2019 ⁄ CVČ Bystrouška
K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce
18. století do roku 1918
20. 2. 2019 ⁄ TMB
Cesta na Měsíc, která se nepovedla
21. 2. 2019 ⁄ MZK
Apollo: tenkrát na Měsíci
1. 3. 2019 ⁄ obec Lubě
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Voyager: nejzazší hranice
7. 3. 2019 ⁄ Hvězdárna Brno
Životní styl a automobilismus za první republiky
9. 3. 2019 ⁄ Šlapanice
Přehled vývoje textilního průmyslu na Moravě
20. 3. 2019 ⁄ TMB
Průmysl v dokumentárním a hraném filmu 1. pol. 20. stol.
27. 3. 2019 ⁄ TMB
Obuvnický průmysl ve Zlíně a firma Baťa
1. 4. 2019 ⁄ TMB
Nikola Tesla
9. 4. 2019 ⁄ TMB
Vesmír 2.0
15. 5. 2019 ⁄ Valeč
Schody na Měsíc
30. 5. 2019 ⁄ MZK
Kroky na Měsíci
31. 5. 2019 ⁄ TMB
Tenkrát na Měsíci
4. 6. 2019 ⁄ TMB
Příběh lunárního modulu
6. 6. 2019 ⁄ Prostějov
Příběh lunárního modulu
13. 6. 2019 ⁄ Jihlava
Kroky na Měsíci
19. 6. 2019 ⁄ Uherské Hradiště
Dobytí Měsíce
16. 7. 2019 ⁄ TMB
Apollo: první kroky na Měsíci
19. 9. 2019 ⁄ Lovosice
Apollo: Ze Země na Měsíc
21. 9. 2019 ⁄ Třebíč
Program Apollo: velké plány, skromná realita
24. 9. 2019 ⁄ TMB
Apollo: Dobytí Měsíce
1. 10. 2019 ⁄ VUT Brno
Cesta na Měsíc
10. 10. 2019 ⁄ Hvězdárna Ždánice
Kosmonautika 2.0
17. 10. 2019 ⁄ Golf Rezort Konopiště

Trnitá cesta na Měsíc
19. 10. 2019 ⁄ Hvězdárna Hradec Králové
Dobytí Měsíce
8. 11. 2019 ⁄ Jičín
Apollo
13. 11. 2019 ⁄ TMB
SpaceX
14. 11. 2019 ⁄ TMB
Kosmické technologie
21. 11. 2019 ⁄ Gymnázium Kysucké Nové Město
Kosmické technologie
21. 11. 2019 ⁄ Gymnázium Žilina
Kosmické technologie
22. 11. 2019 ⁄ Gymnázium Vsetín
Kosmické technologie
22. 11. 2019 ⁄ Gymnázium Valašské Meziříčí
Posádky pro Apollo
22. 11. 2019 ⁄ Hvězdárna Valašské Meziříčí
Dobytí Měsíce
23. 11. 2019 ⁄ Hvězdárna Valašské Meziříčí
Přilbové skafandry v českých zemích
18. 12. 2019 ⁄ TMB
Oddělení dokumentace tyflopedických informací
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
24. 1. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro SONS v Brně
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
12. 2. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro SONS Blansko
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
15. 2. 2019 ⁄ TMB
Beseda s Markétou Vítkovou spojená s prohlídkou výstavy
Louise Braille a expozice Kultura nevidomých
18. 2. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro ZŠ Slovanské nám.
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
19. 2. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro studenty Gymnázia Lerchova
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Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
20. 2. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro pobočku SONS Olomouc, Prostějov, Přerov
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
20. 2. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro Tyflocentrum Jihlava
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
21. 2. 2019 ⁄ TMB
Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Louise Braille
a expozice Kultura nevidomých
26. 2. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro ZŠ Ořechov
Komentovaná prohlídka výstavy Louise Braille
26. 2. 2019 ⁄ TMB
Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých
11. 3. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro studenty muzeologie
Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých
12. 3. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro Domov seniorů v Tuřanech
Komentovaná prohlídka expozic Ulička řemesel
a Salon mechanické hudby
pro Tyflocentrum Brno ⁄ 14. 3. 2019 ⁄ TMB
Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých
a ostatních expozic
25. 4. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro SONS Pelhřimov
Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých
26. 5. 2019 ⁄ TMB
Přednáška spojená s prohlídkou expozice Kultura nevidomých
12. 9. 2019 ⁄ TMB ⁄ pro SONS Uherské Hradiště
Výtvarně technická dílna a dílna tradičních lidových řemesel
Tuto část prezentačních aktivit muzea zajišťuje oddělení komunikace a marketingu TMB. Dílny – workshopy se zaměřují na širokou veřejnost. Ve všedních dnech jsou určeny školám (mateřské,
základní, střední), zájmovým skupinám v tomto věkovém rozpětí
a možnost přihlásit se mají i školy nebo organizace s žáky či členy
s různými handicapy. Tyto dílny vycházejí z programů stálých
expozic muzea i krátkodobých výstav a jejich cílem je vhodně
doplnit zvolené téma o praktickou činnost. Kromě praktického

seznámení s danou výrobou podporují kreativitu mladších
návštěvníků. Navíc si většinu výrobků mohou účastníci odnést
domů na památku. Každá dílna zohledňuje věk a možnosti dětí
a edukátoři TMB v případě zájmu z řad handicapovaných přizpůsobují workshopy daným možnostem návštěvníků.
Víkendové dílny jsou určené pro rodiče s dětmi, dospělé zájemce,
seniory i členům Kruhu přátel TMB. Tyto dílny se týkají tradičních
lidových řemesel – viz níže.
Edukační a doprovodné programy realizované ve
stálých expozicích TMB v roce 2019, včetně inovací
starších projektů
Dvacátým stoletím na kolech proletím (expozice Historická
vozidla, Pozor, zákruta! a Brno na dvou kolech)
Svět je hrou, s fyzikou! (Technická herna)
Protože práce šlechtí! (expozice Ulička řemesel)
I kdyby tisíc flašinetů! (expozice Salon mechanické hudby)
Svět páry a vody (expozice Parní motory a Vodní motory)
Zažij svět nevidomých (expozice Kultura nevidomých)
Optika, fotografie a filmová technika (expozice Optika)
Optická mikroskopie, Elektronová mikroskopie (expozice Optika)
Nově vytvořené edukační a doprovodné programy
k výstavám 2019/2020
Brno na startovní čáře
Kde: výstava Počátky sportu v Brně
Délka programu: 60 minut
Aneb počátky sportovních úspěchů – Sportu zdar a tomu historickému obzvlášť! Jaké byly počátky sportovních klubů veslování
a cyklistiky v Brně, kde a jak se sportovalo, jaké pomůcky používali naši předkové. Zároveň si mohli zájemci vyzkoušet profesionální trenažery, a to i pro hendikepované.
Malý krok pro člověka, velký pro lidstvo
Kde: výstava Apollo: Tenkrát na Měsíci
Délka programu: 45 minut
Program se věnoval primárně legendárnímu přistání lunárního
modulu Apollo 11 na Měsíci. Zájemci si mohli vyzkoušet kráčet
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ve stopách Neila Armstronga, prohlédnout si část repliky lunárního modulu se žebříkem v reálné velikosti. Dozvěděli se, jaká byla
předletová příprava astronautů a jak takový let do kosmu probíhal.
Průvodce: Tomáš Přibyl, kurátor oboru letectví a kosmonautika.
Kostra, základ života
Kde: výstava Až na kost
Délka programu: 60 minut
S lektorem se návštěvníci věnovali základní anatomii a stavbě
lidského těla. Dozvěděli se, kolik má člověk v těle kostí, k čemu
slouží, jak se ty nejdůležitější nazývají. Seznámili se s některými
nemocemi, poškozeními kostí i s možností opravy či nahrazování
kostí.
Příběhy velikonoční uličky
Kde: Ulička řemesel
Délka programu: 60–80 minut (i s dílničkou)
RVP: Člověk a společnost – dějepis, Člověk a jeho svět
Doporučený věk: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ
Kapacita: max. 25 žáků
O zvycích a tradicích našich předků, o tradičních velikonočních
pokrmech. Některé tradice si děti mohly vyzkoušet. Nedílnou
součástí programu byla i malá velikonoční dílnička.
Až na dno!
Kde: výstava Historie potápění v českých zemích
Délka programu: 30 minut
RVP: Člověk a příroda – fyzika, Člověk a jeho svět
Doporučený věk: ZŠ I. A II. stupeň, SŠ, VŠ
Kapacita: max. 25 žáků
Doprovodný program nabízel zajímavá fakta fascinujícího světa
pod vodní hladinou. Účastníci získali první informace o tzv.
potápěčském řemesle u nás i ve světě, seznámili se s nezbytnou
výbavou potápěče i s historickým vývojem skafandru. Součástí
programu byl interaktivní fotokoutek, kde si děti i dospělí mohli
vyzkoušet základní výbavu a stát se tak na chvíli opravdovými
potápěči.
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Za Republiku!
Kde: výstava V těžkých dobách: Boj o hranice 1918–1919
Délka programu: 30 minut
RVP: Člověk a společnost – dějepis, Člověk a jeho svět
Doporučený věk: ZŠ II. stupeň, SŠ, VŠ
Kapacita: max. 25 žáků
Program běží do dubna 2020. Formou komentované prohlídky
účastníkům edukátor představí historické události spojené se
vznikem Československa. Zaměří se i na příběhy a osudy konkrétních vojáků, kteří se účastnili bojů o hranice. Nedílnou součástí je
seznámení se s výstrojí a výzbrojí armády.
Příběhy vánoční uličky
Kde: expozice Ulička řemesel
Délka programu: 60–80 minut (i s dílničkou)
RVP: Člověk a společnost – dějepis, Člověk a jeho svět
Doporučený věk: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ
Kapacita: max. 25 žáků
O zvycích a tradicích našich předků, o tradičních vánočních pokrmech, o tom, jaká byla historie vánočních stromů v republice.
Některé tradice si děti mohou vyzkoušet. Nedílnou součástí programu je i malá vánoční dílnička, kde si děti zkoušejí vlastnoručně
vyrobit jednoduchou vánoční ozdobu.
Za ostnatým drátem / Brekův příběh pro 1. stupeň ZŠ
Za ostnatým drátem / Úniková hra pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kde: výstava Železná opona 1948–1989
Délka programu: 60 minut
RVP: Člověk a společnost – dějepis, Člověk a jeho svět
Doporučený věk: ZŠ I. a II. stupeň, SŠ, VŠ
Kapacita: max. 25 žáků
Program běží do května 2020. K 30. výročí pádu železné opony
nabízí muzeum dva edukační programy určené pro starší nebo
mladší návštěvníky. Společně se seznámí nejen se životem
pohraničníků, ale i s osudy lidí, kteří se snažili uprchnout z republiky. S mladšími zájemci edukátoři hovoří o tom, co železná opona
byla a proč vznikla. Se staršími se ji snaží interaktivními postupy
překonat a řešit i případné následky neúspěchů.

Programy realizované přímo ve Výtvarně-technické
dílně TMB. Navazující praktická činnost na témata
doprovodných programů
Plují, jezdí, létají (dílničky pro nejmladší)
Doporučený věk: 5–11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
Doporučený čas: 45–60 minut
Kapacita: 15–20 osob
Dílna volně navazuje na expozice automobilů, leteckých a parních
motorů. Z dřevěných materiálů účastníci vytvářeli minimodely
autíček, letadýlek nebo parníků.
Po stopách Gutenberga (historie knihtisku a výroba knih)
Doporučený věk: 10+ let, 4.–5. třída ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Doporučený čas: 60 minut
Kapacita: 15–20 osob
Workshop navazuje na expozici Ulička řemesel, kde se při
prohlídce návštěvníci seznámili s dílnou knihvazačů. V dílně si
následně vyzkoušeli jedno z řemesel minulých dob a na chvíli se
stali knihvazačem či knihtiskařem. Za pomoci původních technik
si mohli účastníci vyrobit osobní diář s ručně raženým číslováním
stran a originálním logem.
Umění ve tmě (doprovodná dílna k expozici Kultura nevidomých)
Doporučený věk: 10+ let, 4.–5. třída ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Doporučený čas: 60 minut
Kapacita: 15–20 osob
I zdravotně znevýhodnění se stávají velkými umělci a návštěvníci
měli možnost zjistit, že zrak k malování není až tak důležitý, jak
se všeobecně usuzuje. Účastníci si vyzkoušeli pracovat pomocí
hmatu a citu v prstech za pomocí technik nevidomých.
Smaltujeme! (výroba smaltovaného šperku)
Doporučený věk: 10+ let, 4.–5. třída ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Doporučený čas: 60 minut
Kapacita: 10–15 osob
Mezi další prastaré umění či řemeslo patří smaltování. V praxi se
s ním seznámili zájemci, kdy jednoduchou smaltovací technikou
vytvořili drobný šperk.

Tavíme a odléváme! (doprovodná dílna k expozicím Kovolitectví
a Železářství)
Doporučený věk: 10+ let, 4.–5. třída ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Doporučený čas: 60 minut
Kapacita: 10–15 osob
Účastníci si z nízkotavitelných kovů odlévají odlitky do forem dle
vlastního výběru. Vychladlý kov si následně opracovávají.
Tvoříme morenu a pleteme mrskačky! (sezonní velikonoční dílna
pro děti ZŠ a MŠ v rámci velikonočního programu v Uličce řemesel)
Výroba drobné vánoční ozdoby (vánoční dílna v rámci vánočního
programu v Uličce řemesel)
Zdobíme stromeček! (sezonní vánoční dílna pro děti ZŠ a MŠ)
Kdy: od 26. 11. do 20. 12. 2019
Doporučený věk: 4.–9. třída ZŠ
Doporučený čas: 60 minut
Kapacita: 15–25 osob
Jednoduchými postupy za použití různých druhů látek, polystyrénu, korálků a vánočních ozdob si zájemci vyrobili v dílně malý
a přenosný vánoční stromeček.
Plují, jezdí, létají
1. 1. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
Po stopách Guttenberga
1. 1. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
Umění ve tmě
1. 1. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
Smaltujeme
1. 1. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
Tavíme a odléváme
1. 1. – 31. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
Dílna k velikonočnímu programu v Uličce řemesel
9. 4. – 26. 4. 2019 ⁄ TMB/VTD
Dílna k vánočnímu programu v Uličce řemesel
26. 11. – 20. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
Dílny pro školy se konaly během celého roku. Zúčastnilo se jich
celkem 1 665 žáků.
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Dílna tradičních lidových řemesel
Co si uvaříme, to si sníme
3. 2. 2019 ⁄ TMB/VTD
V rámci Nepálských dnů v Brně
Tisk razítky na textil
9. 2. – 10. 2. 2019 ⁄ TMB/VTD
Plstění mokrou technikou
23. 2. – 24. 2. 2019 ⁄ TMB/VTD
Tkaní na kolíkovém stavu
9. 3. – 10. 3. 2019 ⁄ TMB/VTD
Hedvábné šátky
23. 3. – 24. 3. 2019 ⁄ TMB/VTD
Batikování
6. 4. – 7. 4. 2019 ⁄ TMB/VTD
Velikonoční dílna
13. 4. – 14. 4. 2019 ⁄ TMB/VTD
Košík z pedigu
18. 5. – 19. 5. 2019 ⁄ TMB/VTD
Tiffany šperky
25. 5. – 26. 5. 2019 ⁄ TMB/VTD
Háčkovaný náramek a náhrdelník
7. 6. – 8. 6. 2019 ⁄ TMB/VTD
Háčkovaný náramek, smaltování
16. 6. 2019 ⁄ TMB/VTD
Malování na hedvábné šátky a kravaty
21. 9. – 22. 9. 2019 ⁄ TMB/VTD
Mozaika
12. 10. – 13. 10. 2019 ⁄ TMB/VTD
Výroba mýdla
19. 10. – 20. 10. 2019 ⁄ TMB/VTD
Vánoční dílna – svíčkování
16. 11. – 17. 11. 2019 ⁄ TMB/VTD
Tvorba prostírky s ažurou
2. 12. – 3. 12. 2019 ⁄ TMB/VTD
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Kroužek Věda a technika v TMB
Celoroční odpolední kroužek pro mladé techniky. Za pomoci jednoduchých pokusů zkoušely děti pochopit principy světa chemie
a fyziky. Ve spolupráci se SVČ Lužánky.
S Matičkou a Šroubkem za poznáním putujem
Již pátým rokem připravuje TMB tento unikátní projekt, jehož
cílem je přiblížit malým návštěvníkům fungování technických
externích památek ve správě TMB. Na každé památce se během
sezóny 2019 uskutečnila jedna speciální akce tohoto projektu.
Pro děti zde byla připravena interaktivní stanoviště na určité
téma, kde řešily znalostní a dovednostní úkoly. Byly pro ně připraveny i aktivity pohybové či jemně motorické. Jednotlivé úkoly
byly modifikovány pro různé věkové skupiny, v některých se
zapojovali i rodiče. Během akcí bývá památka v mezích možností
oživována, aby si návštěvníci mohli udělat konkrétnější představu
o jejím fungování.
Život za železnou oponou (Areál čs. opevnění v Šatově)
13. 4. 2019
Akce byla součástí širšího výstavního projektu, kterým se TMB přihlásilo k oslavám 30. výroční Sametové revoluce a pádu železné
opony. Podrobnější informace viz předchozí kapitola.
Večerníček na mlýně (Větrný mlýn v Kuželově)
11. 5. 2019
Akce zrušena z důvodu rekonstrukce památky.
Slované na huti (Stará huť u Adamova)
25. 5. 2019
Tradiční setkání ve střední části Moravského krasu, při kterém
mohou diváci pozorovat pálení uhlí v milíři, experimentální tavby
železné rudy v replikách slovanských pecí, ukázky výpalu keramiky, pečení chleba, pálení vápna a různé ukázky ze života starých
Slovanů. Stanoviště TMB doplnilo ještě další aktivity zaměřené na
Moravský kras – umísťování místních památek do mapy, poznávání rostlin, dřevin a hornin, skládání puzzle. Velmi oblíbené u dětí
bylo hledání schovaných obrázků zvířátek v přilehlých prostorách
areálu. Na akci se podílí celá řada subjektů.

Pohádkový mlýn (Vodní mlýn ve Slupi)
8. 6. 2019
Kouzelné prostředí slupského vodního mlýna ožilo postavičkami
z klasických českých pohádek. Na děti tu čekal vodník u náhonu,
mlynářský syn mezi mlecími stroji, pohádková babička na půdě,
krajánek na šalandě, princ Bajaja, Zlatovláska, Popelka a další.
Děti jim pomáhaly řešit nejrůznější úkoly a problémy, se kterými
se v pohádkových příbězích postavy musely potýkat. Úkoly
byly zaměřeny na znalosti, ale i postřeh, šikovnost nebo jemnou
motoriku. Pohádky rozvíjejí dětskou fantazii a unikátní prostředí
historické památky ji ještě podtrhlo. V pohádkové kostymérně se
pak děti mohly samy stát princem nebo princeznou. Odměnou
byl perníček přímo od ježibaby z perníkové chaloupky. A protože
se muzeum snaží nabízet zábavu pro celou rodinu, kvízy a poznávačky čekaly také na odrostlejší návštěvníky.
Kovářská a kolářská sobota (Kovárna v Těšanech)
13. 7. 2019
Těšanská kovárna nabízí expozici věnovanou řemeslu kovářskému a kolářskému. Při tomto programu na děti a jejich rodiče však
nečekaly jen neživé exponáty, ale přivítali je skuteční řemeslníci.
Pod jejich vedením si mohli vykovat hřebík nebo vysoustružit dřevěnou káču. Dále se děti seznamovaly s řemeslnickými
nástroji, stavěly věž z kostek, poznávaly jednotlivé druhy dřevin,
léčivých bylinek, prohlížely si zemědělské náčiní a zkoušely
i poznávat věci různými smysly. Tělo si protáhly při valení kola
a šikovnost prověřily při zatloukání hřebíků. Odměnou jim byl
výuční list s originální voskovou pečetí.
Pohled do pravěku (Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou)
3. 8. 2019
Akce konaná ve spolupráci s profesionálními archeology nabídla
teoretický i praktický exkurz do nejstarších lidských dějin a tehdejších „technických“ možností. Program se skládal ze dvou částí.
V první si děti popř. i dospělí zájemci pod vedením kostýmovaných „pravěkých lidí“ vyzkoušeli různé aktivity – mletí obilí na zrnotěrce či ručním mlýnku, výrobu keramiky jen pomocí vlastních
rukou, krájení pazourkovým nožem, lov oštěpem a lukem nebo
ruční předení a tkaní. Aktivity vzbudily zájem i u rodičů, zejména
zaujalo zpracování textilu. V druhé části se děti staly archeology
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a zkoumaly pozůstatky z minulosti. Zajímalo je hlavně pískoviště s nálezy, ale zkoušely také seskládat části nádob ze střepů,
určovat, z jakého materiálu předměty jsou, skládat obrázky koster
nebo přiřazovat popisky ke známým nálezům. Dozvěděly se také,
na jaká období se pravěk dělí a co je pro ně typické. Hamrem
se celý den ozývaly údery kladiv o ruční kovadliny a také velkého
vodou poháněného bucharu, kováři celý den předváděli své umění.
Kulturně výchovné akce v hlavní budově
Dny elektronové mikroskopie
7.–8. 3. 2019
Akce přibližuje fenomén elektronových mikroskopů a tradici jejich výroby v Brně. Zájemci se v expozici TMB setkali s odborníky
z firmy Thermo Fisher Scientific CZ, která v Brně vyvíjí zobrazovací
a analytické přístroje na světové úrovni. V tzv. Kabinetu elektronové mikroskopie v expozici Optiky předváděli práci a možnosti
využití el. mikroskopů. Jedná se o akci města Brna, kdy TMB je
spolupořadatelem.
Modelářský svět 2019
3.–5. 5. 2019
Středoevropská modelářská výstava a soutěž papírových modelů
v různých soutěžních kategoriích. Součástí jsou i mistrovská díla
modelářů z České republiky, Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Během výstavy skládali modely zkušení modeláři přímo
ve výstavě, děti i návštěvníci si mohli vyzkoušet poskládat jednoduché modely. Výstavu doplnila řada přednášek a workshopů.
Brněnská muzejní noc
18. 5. 2019
Téma letošní Brněnské muzejní noci bylo Muzeum v pohybu,
zaměřené na jednotlivé aktuální výstavy – Tenkrát na Měsíci, Karátové duše, Počátky sportu v Brně a připravované výstavy V těžkých
dobách 1918–1919 a Železná opona. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své fyzické i vědomostní schopnosti a dovednosti, připomenout
si dobu před pádem železné opony (stanoviště Retrohrátky), porovnat módu sportovních nadšenců ze začátku století s tou současnou
a vyzkoušet si, jak se přistává na brněnském letišti.

Dětský den v TMB – Aby první pomoc nebyla poslední
15. 6. 2019
Pod dohledem zkušených záchranářů Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje se návštěvníci naučili poskytovat
první pomoc. Svou činnost představily také další složky Integrovaného záchranného systému – policie a hasiči. Návštěvníci poznávali lidské tělo, zkoušeli využívat svých pět smyslů, zrak také
v souvislosti s expozicí TMB Kultura nevidomých, seznamovali
se s léky i bylinkami. Vědecká laboratoř dala možnost praktického
vyzkoušení. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet „pohodlí“ hasičských nebo policejních aut. Nechyběla ani historická technika
z muzejních sbírek.
Příměstský dětský tábor v TMB
8.–12. 7. 2019
Konal se v hlavní budově TMB. Lektoři v rámci programů v jednotlivých dnech vyjížděli i mimo budovu, na památky TMB Starou
huť u Adamova, kovárnu v Těšanech, letiště Slatina nebo do depozitáře v Brně Řečkovicích. Tématem tábora byl historický sport.
Noc vědců
27. 9. 2019
Příprava a realizace stanoviště 150 let MHD v Brně.
Víkend herních legend
23.–24. 11. 2019
Doprovodný turnaj pro všechny věkové kategorie v retro počítačových hrách. Doprovodný víkend pro výstavu Regrogaming.
Pohádkový advent v TMB
1. 12. 2019
Tradiční předvánoční akce, při které se celé muzeum proměnilo
v pohádkovou říši, kde děti mohly potkat prince, princezny,
Popelku, vodníka, čerty, Koblížka a řadu dalších postaviček. Akce
je určena pro rodiče a menší děti, které se při ní často poprvé
seznamují s muzeem.
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Kulturně výchovné akce TMB na mimomuzejních akcích
⁄ Den bezpečnosti – Záchranáři dětem (BVV) – stanoviště Mladý
závodník ⁄ 1. 6. 2019
⁄ Dětský den v Medlánkách (zapůjčení aktivit) ⁄ 1. 6. 2019
⁄ Mendel festival 2019 – komentované prohlídky expozice elektronové mikroskopie ⁄ 19. 7. 2019
⁄ Lužánky kolem – setkání cyklistů na historických kolech ⁄ 31. 8. 2019
⁄ Výročí 150 let MHD ⁄ 31. 8. 2019
⁄ Festival vědy a techniky s Jihomoravským krajem ⁄ 6.–7. 9. 2019
⁄ Erbovní slavnosti Brna – Králova Pole ⁄ 14. 9. 2019
⁄ Den s městskou policií na Riviéře ⁄ 28. 9. 2019
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Kruh přátel TMB
Sekce Větrné mlýny
Členové sekce se pravidelně scházejí. K propagaci větrných mlýnů
uspořádali výstavu Kouzlo větrných mlýnů spojenou s přednáškami a exkurzí. Na konferencích v Kouřimi, Ústí nad Orlicí a v Brně
přednesli odborné příspěvky. Podílejí se na opravách větrných
mlýnů v ČR i v SR a na stavbě replik větrných mlýnů v Borovici,
Uherském Hradišti a Krňovicích. V roce 2019 navštívili 35 lokalit
s větrným mlýnem nebo čerpadlem (zjištění aktuálního stavu,
poskytnutí konzultace atd.). Uskutečnili pravidelné, každoroční
výjezdní zasedání, tentokrát v Rožnově pod Radhoštěm.
Sekce Raketomodelářský klub
Hlavní činností sekce je stavba modelů raket, raketoplánů, letadel
včetně účasti na soutěžích. V březnu uspořádali rozsáhlou expozici
padesáti modelů na výstavě For model v Olomouci a v Letovicích uspořádali školení rozhodčích. V průběhu roku se zúčastnili
několika besed o kosmonautice, setkání s kosmonauty, a několika
soutěží (včetně Mistrovství Evropy v Rumunsku – Buzau 24. 8. –
28. 8. 2019) a sami několik soutěží uspořádali (mimo jiné i 1. kolo
Mistrovství ČR juniorů a seniorů 15. 6. – 16. 6. 2019).
Sekce Textil
Ve spolupráci s TMB a Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG uspořádali 15. ročník konference Textil v muzeu – červen 2019. Podílejí se také
na terénním výzkumu pamětníků textilního průmyslu ve městě Brně.
Sekce Kovářství
Členové sekce se podíleli účastí a ukázkami kovářského řemesla
na akcích Damask XVI. (tradiční setkání uměleckých kovářů, kteří
se zabývají zaniklými technologiemi, na Kovárně v Těšanech),
Kovářská sobota a kolářská sobota v Těšanech a Mladý těšanský
kovář (tradiční setkání kovářů do 26 let z Brna a okolí).
Sekce Veterán PRAGA CAR
Sekce se v roce 2019 sešla devětkrát na členských schůzích, z toho
výroční členská schůze proběhla 3. 12. 2019. Členové pokračují
v renovaci automobilu H.V. PRAGA „MIGNON“. 1. 5. 2019 uspořádali
sraz historických vozidel Veveří 2019. Výbor ve spolupráci s členskou základnou uspořádal XXVI. Sraz H.V. VYSOČINA 2019 v Zubří
u Nového města na Moravě. Klub prezentovali na brněnském
výstavišti u příležitosti Motortechny. Pomáhali při realizaci burzy
a zajistili testování historických vozidel na klubové i krajské úrovni.

Sekce Tatra klub – Historické automobily
Členské schůze klubu se konaly ve dnech 2. 3. 2019 a 15. 12. 2019
a byla na nich projednávána činnost klubu a sekce. Členové sekce
se zúčastnili tradiční akce Veteran Tour Macocha, jejíž 39. ročník proběhl ve dnech 7.–8. 6. 2019 v Moravském krasu. Testace historických
vozidel ze sbírek TMB byla prováděna průběžně.
Sekce Klub policejní historie
Členové realizovali výstavu V těžkých dobách 1918–1919, s přesahem do roku 2020. Účastnili se také různých prezentačních akcí
TMB, např. Život za železnou oponou, Přehlídka automobilové
techniky v Řečkovicích, Muzejní noc, 1000 mil československých,
Slavnosti chleba ve Slupi a Den uniformovaných sborů v Kroměříži.
Sekce Fotografie
V roce 2019 proběhla výstava Zlatého fondu, která byla realizovaná
v prostorách galerie CPC v areálu sídliště Nové Butovice a v Příbrami.
Sekce Hasičská historie
V roce 2019 se členové sekce scházeli na nepravidelných schůzkách
v prostoru depozitáře v Řečkovicích. Spolupracují s SDH Klepačov,
SDH Soběšice a SDH Útěchov, Podíleli se aktivně na akcích TMB Den
otevřených dveří v depozitáři v Řečkovicích – dvoudenní výstava
požární techniky spojená s ukázkami činnosti dobrovolných hasičů
a příslušníků HZS JmK. Prováděli požární dozor o Muzejní noci v prostorách budovy a nádvoří TMB. Z dobrovolných jednotek se akce
navíc účastnili hasiči ze SH Obřany, Komín a Vinohrady.
Sekce Společnost přátel starožitných hodin
18. října 2019 se uskutečnila výroční členská schůze Společnosti
přátel starožitných hodin, z. s. v přednáškovém sále TMB
a všem členům byl rozeslán Zpravodaj číslo 34. Byly prodiskutovány náměty na odbornou exkurzi SPSH v roce 2020.
Sekce Flašinety a mechanické hrací stroje
V rámci 10. mezinárodního setkání flašinetářů v Brně (10.–11. 8.
2019) byla uskutečněna výroční schůze a navrženy další možnosti
vzájemné spolupráce v rámci evropských setkání flašinetářů.
Je možné připravit společně projekt celoevropského festivalu,
ale je na iniciativě jednotlivých národních klubů, aby se pokusily
v rámci projektu Creative Europe připravit přihlášku. Součástí
bylo také pracovní setkání – workshop, kde byly předneseny různé příspěvky na téma restaurování mechanických hracích strojů,
výroba replik mechanismů, mezinárodní festivaly v zahraničí
a v ČR, výroba hudebních záznamových pásů apod.

Sekce Tradiční lidová řemesla
V průběhu roku proběhlo 15 tematických víkendových dílen
pro děti i dospělé. V únoru se konaly dílny v rámci Nepálských
dnů v Brně zaměřené na tradiční nepálská řemesla. Během roku
se malovalo na hedvábí, vyráběly se šperky technikou Tiffany,
návštěvníci si vyzkoušeli uháčkovat náramek, tkaní na kolíkovém
stavu, uplést košík z pedigu či během vánoční dílny vytvořit
svíčku. Do vedení dílen se zapojily i členky sekce.
Sekce Český klub historických vozidel
Členové klubu se tradičně účastnili 13. 4. jarní Motortechny a 19. 10.
podzimní Motortechny, zúčastnili se několika veteránských akcí
(Vysočina, Macocha, Slavkov, Lednice, Bystřice, Tišnov, Soběšice
a jiné), převážně s vozy Tatra. V říjnu byl uspořádán klubový výlet
na zámek v Miroslavi a okolí. V průběhu roku probíhá příprava
na akci Alpské jízdy 2020.
Sekce Optika a elektronová mikroskopie
Členové sekce se soustředili především na akce pro veřejnost.
V březnu podpořili Dny elektronové mikroskopie v TMB. Po dobu
tří týdnů prováděli výklad a ukázky elektronových mikroskopů
pro exkurze, především ze středních škol. Obdobně tomu bylo
o Muzejní noci 2019 dne 18. 5. a na Noci vědců 27. 9. 2019.
Sekce Historická stereovize
V roce 2019 se uskutečnily neveřejné schůzky klubu v TMB 2. 4.
a 1. 10. 2019, 27. 11. 2019 proběhla přednáška s promítáním 3D
diapozitivů pro veřejnost s názvem Island 3D – V útrobách železného hada (přednášející Ing. Marek Audy)
Sekce CLASIC CAR króžek
Členové sekce se účastnili srazů ve Slavkově, dubnové jarní Motortechny a říjnové podzimní Motortechny, kde prezentovali svoji činnost.
Sekce Letecká historie a modelářství
Pravidelné schůzky každých 14 dní v TMB.
Sekce Industriální archeologie
Spolek Františka spolupracoval na přípravě a realizaci workshopu
starého železářství ve dnech 22.–24. května. Setkání ve střední
části Moravského krasu se uskutečnilo 25. května. Podzimní tavby
ve Staré huti u Adamova se pořádaly v říjnu a v listopadu, tamtéž
se konaly pracovní akce.
Sekce Automobilové modely
V roce 2019 se konalo osm setkání členů sekce a dále též výjezdy na partnerské akce nejen v ČR, ale i v Evropě (Slovensko, Německo, Rakousko).
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5.7 Návštěvnost expozic a výstav
Expozice v hlavní budově TMB
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Tabulka č. 1
59 620

Stará huť u Adamova

2 901

Kovárna v Těšanech

2 607

Vodní mlýn ve Slupi

ROK 2019 MŠ*

MŠ
počet
žáků

ZŠ I.st.*

ZŠ I.st.
počet ZŠ II.st.*
žáků

13

190

ZŠ II.
počet
žáků

SŠ*

235

7

106

0

0

17

262

827

1305

SŠ Počet
VŠ počet
Jiné - počet
VŠ*
Jiné
žáků
studentů
návštěv-níků

skutečný počet přepočtený
návštěvníků
počet
cekem
návštěvníků

leden

3

34

18 033

únor

15

250

9

187

5

96

14

260

2

55

6

102

950

1348

5 355

březen

1

17

10

153

11

215

13

260

0

0

9

161

806

1360

Šlakhamr

4 383

duben

9

182

25

518

8

146

18

437

0

0

3

84

1367

2113

Areál čs. opevnění a železné opony

5 801

květen

6

138

28

655

16

335

16

342

0

0

7

173

1643

2600

červen

0

0

19

367

18

333

29

494

1

24

5

86

1304

2101

červenec

2

27

5

79

6

130

2

24

0

0

2

37

297

326

srpen

2

46

3

37

6

102

1

35

0

0

1

18

238

248

září

0

0

12

279

9

214

2

25

1

24

6

121

663

994

Větrný mlýn v Kuželově

Areál MHD
Areál Řečkovice
celkem

309
6 650
105 659

Akce s masovou návštěvností (desetitisíce osob) nejsou započítávány do návštěvnosti viz podkapitola 5.6
V roce 2019 došlo oproti roku 2018 k nárůstu návštěvnosti
celkem o 4 207 návštěvníků, a to i přes fakt, že národní kulturní
památka Větrný mlýn v Kuželově byla kvůli rekonstrukci uzavřena
až do Horňáckých slavností, které proběhly 18.–21. 7 2019. Uzavření se projevilo poklesem návštěvnosti na této památce.
5.8 Návštěvnost programů k expozicím a výstavám školními
aj. skupinami
V roce 2019 navštívilo TMB organizovaně 13 842 návštěvníků.
V tomto počtu jsou zahrnuty mateřské školky (46 skupin o počtu
822 dětí), základní školy I. stupně (210 skupin – 4310 žáků),
základní školy II. stupně (199 skupin – 4020 žáků), střední školy
(159 skupin – 3169 studentů), vysoké školy (4 skupiny – 109 studentů) a 66 skupin zájmových, handicapovaných, seniorů (1412
návštěvníků). Podrobný rozpis v jednotlivých měsících je uveden
v tabulce č. 1.

12

říjen

5

104

24

550

38

743

12

282

1

6

7

227

1912

3547

listopad

1

9

48

923

25

500

19

315

0

0

4

105

1852

3520

prosinec

2

15

17

372

45

971

26

589

0

0

3

36

1983

3033

celkem

46

822

210

4310

199

4020

159

3169

4

109

66

1412

13842

22495

*udává počet školních skupin v dané kategorii (MŠ, ZŠ, SŠ ad.)
Z tabulky č. 1 vyplývá, že počátkem roku (leden) je zájem slabší,
podobně jako v září na začátku školního roku. Oproti tomu
březen až červen křivka návštěvnosti výrazně stoupá stejně jako
v období říjen až prosinec (v prosinci do 20. 12. 2019).
Většina skupin absolvovala obdobně jako v minulých letech při
jedné návštěvě dva i více programů. Celkový počet absolvovaných
programů k expozicím dosáhl počtu 694 skupin o celkovém
počtu 13 956 návštěvníků (viz tabulka č. 2). Tradičně vysoká byla
návštěvnost v Technické herně stejně jako v minulých letech.
Z přiloženého grafu je zřejmé, že první dvě místa návštěvnického
zájmu opakovaně získaly programy Technická herna
a Ulička řemesel, ve které byl program během dubna obohacen
o velikonoční program, kterého se zúčastnilo 11 skupin o počtu
214 žáků (zejména MŠ a ZŠ I. stupně) a během prosince zde
probíhal kromě tradičního programu i vánoční program, kterého
se zúčastnilo 20 skupin o celkovém počtu 366 žáků.
Tabulka č. 2 dokazuje zájem návštěvníků o jednotlivé programy
k expozicím TMB.

Tabulka č. 2
Název programu

Počet školních skupin Počet žáků

Technická herna

213

4570

Ulička řemesel

176

3361

Parní motory

62

1273

Vodní motory

57

1162

Jak jsme jezdili

58

1158

Kultura nevidomých

64

1126

Výpočetní technika

29

517

Salon mechanické hudby

18

350

Optika

10

289

7

150

694

13956

Od tamtamu k internetu –
Sdělovací technika
Celkem
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V tabulce č. 3 jsou uvedeny školní skupiny, které navštívily krátkodobé výstavy, či celkovou prohlídku muzea.
Tabulka č. 3
Další školní skupiny (mimo expozice) v roce 2019
Název výstavy (prohlídky)

Počet školních skupin

Počet žáků

Průmysl na Moravě 1918 (přesah z roku 2018)

14

303

Schwarzwaldské hodiny (přesah z roku 2018)

3

54

Nikola Tesla – Muž, který rozsvítil svět (přesah z roku 2018)

11

233

Louis Braille – tvůrce šestibodového písma pro nevidomé

7

109

Počátky sportu v Brně

23

465

Tenkrát na Měsíci

16

294

Až na kost!

5

83

Až na dno

4

55

Retrogaming

2

42

V těžkých dobách

5

100

Železná opona

38

719

Celková prohlídka muzea s průvodcem

19

456

Volná prohlídka muzea

272

5626

Celkem

419

8539

Největší zájem měli pedagogové o výstavu „Železná opona
1948–1989“, která byla otevřena při příležitosti 30. výročí pádu
železné opony. Z uvedených výčtů je třeba zmínit objednané
návštěvy našich programů handicapovanými skupinami, kterých
v roce 2019 bylo 17 skupin o počtu 201 návštěvníků a 9 skupin
seniorů v počtu 187 osob.
Tabulka č. 4
Organizované skupiny

Skupiny

Žáci

Počet školních skupin
programy k expozicím

694

13956

Počet školních skupin výstavy aj.

419

8 539

1113

22495

Celkem

6. VÝZKUMNÁ A VÝVOJOVÁ ČINNOST
6.1 Výzkumné projekty podpořené z veřejných zdrojů
(účelová podpora)
České století motorismu
Projekt má zhodnotit vliv motorismu na českou společnost
v období od jeho počátku v závěru 19. století až do konce
století 20. Automobil a motocykl neovlivnily pouze dopravu,
ale promítly se i do dalších sfér života. Bezesporu mají i další
dimenze, neboť vstoupily do kultury, ovlivnily urbanizaci
i infrastrukturu, proměnily českou krajinu, výrazně modifikovaly
trávení volného času a v neposlední řadě se staly i klíčovým
a nezanedbatelným ekonomickým faktorem. Cílem projektu
je zhodnocení významu těchto dopravních prostředků ve vztahu
k ženské emancipaci, stejně jako jejich symbolické roviny, kdy
po celou dobu vývoje motorismu existovaly určité značky (typy),
které vlastníka automaticky řadily k určité skupině a dávaly mu
zřetelnou identitu. Stranou nemůže zůstat ani technická stránka
a inovace, respektive technologický transfer mezi českými
zeměmi a zahraničím. Sledování jednotlivých výrobců umožní
lepší pochopení hlavních tendencí vývoje motorismu od de facto
exkluzivních počátků, přes nasazení ve válečných konfliktech,
až k masovosti a komercionalizaci. Součástí analýzy je i otázka
politických regulatorních zásahů (dopravní a silniční předpisy,
vyhlášky). Sledování těchto hlavních tendencí motorismu
v kulturní identitě české společnosti si zasluhuje zkoumání
daného fenoménu v širokých souvislostech a ve spojení
s kulturním prostředím, které ovlivňoval. Výstupy projektu budou
využitelné pro široké spektrum zájemců – plánované výstavy
se zaměří na dosud opomíjené souvislosti, mapy umožní sledovat,
jak se vyvíjela motorizace české společnosti či kde sídlili výrobci
automobilů a jak se to promítalo do kulturní krajiny.
V rámci řešení projektu probíhá výzkum problematiky fenoménu
autoklubů a motoklubů. Odevzdán byl příspěvek Brněnští (moravští)
motoristé před objektivem fotoaparátů 1908–1928 do sborníku
z workshopu České století motorismu I.
Byla rovněž dokončena odborná publikace Motoristé na
Šébru a pod Šébrem. Německý autoklub Nordböhmischer
kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými organizacemi
v Československu.

Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických
objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických
vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických
objektech
Cílem projektu je komplexní zjištění vlastností historických pálených
cihel (13.–20. století) v závislosti na vlhkosti. Cílem projektu je využití
odborných postupů a metodik pro nedestruktivní, šetrnou semidestruktivní a destruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických
vlastností historických pálených cihel. Analýza vlastností historických cihel v závislosti na vlhkosti může pomoci k určení míry
poškození historických konstrukcí s možností odborného odhadu
jejich přepokládaných fyzikálně-mechanických vlastností. Projekt
předpokládá zpracování typologie historických cihel pro určení
jejich původu a stáří, a na základě jejich zkoušek vytvoření možnosti
odborného odhadu předpokládaných fyzikálně-mechanických
vlastností historických cihel v konstrukcích a provedení experimentálního ověření možnosti jejich vhodné náhrady v konstrukcích
s použitím jak historických, tak soudobých cihel. Součástí projektu
je i zpracování rozsáhlého souboru historických cihel pro vytvoření
podkladů, aby se mohly odhadnout jejich předpokládané fyzikálně-mechanické vlastnosti na základě znalostí typu, stáří a původu,
a vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou
semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností
historických pálených zdících prvků v konstrukcích. Zvláště jsme se
zaměřili na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických
cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze
současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno
posouzení vlastností jimi vyráběných cihel, aby se mohla posoudit
kompatabilita s cihlami historickými). Podíl TMB spočívá v zajištění
veřejné prezentace tematiky historie výroby, typologie cihel a jejich
použití v historických objektech s důrazem na prostor regionu Brna
a okolí prostřednictvím výstav a veřejné webové databáze cihel.
V rámci plnění etapy č. 1 byl v roce 2019 na základě předchozího
studia zejména dochovaných archivních materiálů zpracován
a v rukopise odevzdán odborný článek. V rámci plnění etapy č. 3 byl
na základě předchozího studia zejména dochovaných archivních
materiálů přednesen příspěvek na téma historie cihelny v BrněBosonohách na uskutečněném workshopu.
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Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče
Výzkumný projekt navazuje na projekt z programu NAKI,
úspěšně ukončený v roce 2015, Industriální dědictví Moravy
a Slezska, který dále rozvíjí v podobě navazující specializované
mapy s odborným obsahem (Technické památky v Čechách).
S ohledem na aktuální potřebu praxe zpracovává metodiky
k tématu průmyslového dědictví a zhodnocuje předcházející
terénní a archivní výzkum. Na základě předcházejících zkušeností
se jako nezbytné pro zachování průmyslového a technického
dědictví jeví sledování ochrany, obnovy a nového využití
klíčových příkladů v zahraničí a referování o nich v českém
prostředí. Dodatkem č. 2 z listopadu 2017 byla schválena
transformace původně oborově koncipované metodiky na
metodiku ochrany průmyslového dědictví muzejními prostředky.
Metodika muzejní byla vytvořena jako metodická podpora pro
výběr (selekci) vhodných dokladů kulturního dědictví z kategorie
průmyslového dědictví
do muzejní sbírky a jejich následnou muzealizaci.
Metodika obsahově reflektuje také znění Metodiky hodnocení
a ochrany průmyslového dědictví z hlediska památkové péče.
Cílem Metodiky ochrany průmyslového dědictví muzejními
prostředky bylo vytvoření metodické pomůcky využitelné pro
koncepci aktivit vedoucích k aplikaci ochrany průmyslového
dědictví prostřednictvím sbírky muzejní povahy, neboť muzejní
koncept je jedním z etablovaných a udržitelných podob ochrany
průmyslového dědictví. Hlavním cílem bylo vymezení muzejního
pohledu na hodnocení významu a přínosu dochovaného
průmyslového dědictví v procesu selekce a tezaurace muzejní sbírky.
Metodika má sloužit jako nástroj použitelný pro volbu jednotného
přístupu sbírkotvorných institucí k ochraně průmyslového dědictví
za podmínek definovaných českou právní praxí: pro vědomou
definici hodnot průmyslového dědictví, určení priorit ve vztahu
ke sbírkovému fondu a využití možnosti k záchraně průmyslového
dědictví zařazením do muzejní sbírky. Komplexním cílem metodiky
bylo perspektivou muzeologie a muzeografie stanovit odpovědi na
základní otázky: co je průmyslové dědictví a proč je chránit, jak k jeho
poznání a hodnocení přistoupit v procesu selekce a kdy aplikovat
ochranu průmyslového dědictví tvorbou muzejní sbírky v procesu
tezaurace.
Pro ilustraci možností jsou zpracovány příklady z domácího

i zahraničního prostředí. Navržené postupy byly motivovány vědomím, že odpovědnost za uchování průmyslového dědictví spočívá ve vzájemné koordinaci státem organizovaných muzejních
institucí, archivů a památkové péče spolu s neméně významným
podílem samosprávy, investorů, developerů, občanských iniciativ
a individuálních nadšenců. Metodika vychází ze základní vize
o důležitosti uchování hmotné podoby technického a průmyslového dědictví pro podporu národní a kulturní identity české
společnosti, ale i evropského a světového společenství, k čemuž
mohou přispět muzejní instituce či sbírky tvořící iniciativy.
Metodika je zamýšlena jako výchozí dokument použitelný při
volbě takového způsobu ochrany, který povede k zajištění trvale
udržitelného stavu dochovaného technického a průmyslového
dědictví. Text je zpracován na základě teoretických názorů
i praktické zkušenosti s ochranou technického i průmyslového
dědictví v oficiálních institucích (muzeích a památkovém ústavu)
věnujících se této problematice na naší půdě. Metodika reflektuje
současný pohled muzeologie i praxi muzejní sféry, příklady muzejní praxe známé z domácího prostředí a náměty ze zahraničí.
Text předkládá návody na koncepci ochrany technického i průmyslového dědictví aplikací muzejního pohledu na dochované
dědictví, jež je chápáno jako specifický druh kulturního dědictví
spojný s určitou dobou a prostředím, majícím velmi různorodý
materiálový charakter, specifické nároky na péči, mnohdy unikátní rozměry a technické parametry ovlivňující nejen depozitární
provoz, ale i podoby prezentace veřejnosti. Metodika zpracovala
postupy pro hodnocení dochovaného dědictví v terénu pohledem
muzeologie i muzeografie v procesu selekce dokladů určených
k zařazení do muzejní sbírky, návod na tvorbu (tezauraci) muzejní
sbírky. Metodika pracuje se znalostí etických a profesních kodexů
muzejního prostředí, legislativních norem pro evidenci předmětů
v muzejních sbírkách (zákona č. 122/2000 Sb. a na něj navazujících
vyhlášek a metodik), podoby a obsahu dokumentace předmětů
technického i průmyslového dědictví v paměťových institucích
a metodických pokynů pro oblast péče o dědictví uložené
ve sbírkách muzeí. Dále reflektuje znění zákona č. 20/1987 Sb.
a navazujících novelizací, vyhlášek a metodických pokynů
k tématu průmyslového dědictví. Proto předkládá požadavky na
standardizovaný a ověřitelný postup dokumentace a identifikace
hodnot průmyslového dědictví s cílem vhodné a úspěšné selekce

výroční zpráva
2019

a následné tezaurace muzejní sbírky včetně postupu revize stávajícího obsahu fondu reflektující specifika fondu průmyslového
dědictví, péče o sbírku, prezentaci a interpretaci dochovaného
dědictví veřejnosti.
Za účelem podpory práce při dokumentaci a identifikaci hodnot
posuzovaného průmyslového dědictví byly vytvořeny přehledné
formuláře pro práci v terénu tvořící přílohy metodiky č. 1 a 2. Jejich
vyplnění podpoří ověřitelné porovnání shromážděných dat a následně povede k určení hodnoty průmyslového dědictví v případě
selekce či tezaurace sbírky. Takový postup přispěje k rozhojnění
a opravě odborných poznatků a současně i k lepší péči o sbírky
průmyslového dědictví uchovávané ve sbírkách oficiálních muzejních institucí i soukromých iniciativ. Základem pro standardizovaný
postup byly vlastní praktické dovednosti, dlouholeté zkušenosti
muzea v péči o dochované dědictví a sumarizované poznatky
o přístupu k dochovanému dědictví v péči domácích i zahraničních muzejních institucí. Struktura metodiky respektuje vznik
a postup tvorby muzejní sbírky. Navržené postupy byly ověřeny
v rámci projektu. Metodika byla předložena ke schválení MK ČR
v roce 2018 a schválena osvědčením č. 186 pod č. j. MK 717/2019
OVV ze dne 4. 1. 2019 a publikována v české a anglické jazykové
mutaci. Paralelně jsou metodiky distribuovány také elektronicky
prostřednictvím webu Národního památkového ústavu.
6.2 Výzkumné projekty podpořené z institucionální podpory
DKRVO
I: Oblast Technika a průmysl
I.1 Výzkum, zhodnocení a prezentace dokladů a vývoje
vybraných odvětví movitého a nemovitého technického
dědictví ve správě TMB z oblasti českých zemí od poloviny
19. století do současnosti – strojní inženýrství a energetika,
doprava, řemeslná výroba.
Pro realizaci v rámci IP DKRVO a interních výzkumných úkolů byla
vybrána odvětví movitého a nemovitého technického dědictví –
strojní inženýrství a energetika, doprava, řemeslná výroba. Dle
schválené koncepce byly v roce 2019 zpracovány vymezené části
sbírkového fondu TMB řemesla (v rámci této části sbírky byla
pozornost zacílena v souvislosti s aktuální potřebou zpracování

nové akvizice zlatnické dílny na podsbírku umělecká řemesla),
potápěčská technika (s plánovaným výsledkem v roce 2020),
robotika (s plánovaným výsledkem v roce 2020), historická vozidla MHD silniční i kolejová (zpracovány akvizice za období
2009–2018 formou odborného katalogu dle plánu tvorby
výsledků). Základní výzkum dle koncepce zahrnul identifikaci
sbírkových předmětů formou odborného popisu, výzkum kontextu uplatnění a vývoje těchto dokladů technického dědictví
a zpracování dílčích souvisejících témat z historie vývoje techniky
a vědy formou historických studií, navazující aplikovaný výzkum
je vzhledem k výši podpory IP DKRVO realizován z rozpočtových
prostředků instituce a není tudíž v rámci kontrolovatelných cílů
konkretizován (i tento cíl se podařilo naplnit dle plánu činnosti
TMB v plném rozsahu, a to formou uspořádání výstav s kritickým
katalogem Pád železné opony a Karátové duše; dle plánu byly
připraveny a vydány publikační typy výsledků). Všechny výstupy
jsou využívány při další odborné a prezentační činnosti TMB
s cílem popularizovat výsledky výzkumu instituce a poskytnout
je k dalšímu využití jiným VO i široké návštěvnické veřejnosti.
Odborná kniha:
⁄ Kocman, Tomáš. Silniční vozidla městské hromadné dopravy
ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. 76 s. ISBN 978-80-87896-64-8.
Článek v odborném impaktovaném časopise:
⁄ ROSENFELD CONEN, Marie. Adolf Jebavý – uzenářský mistr
a mecenáš kulturního života. K historii a pramenům jednoho
z nejvýznamnějších brněnských výrobců. Muzeoléogia a kulturné
dedičstvo, 2019, 7(1), 155–166. ISSN 1339-2204, eISSN 2453-6759.
Článek v odborném recenzovaném časopise:
⁄ Slabotínský, Radek. První výrobní družstvo dělníků pekařských
v Brně v letech 1907–1920. Příspěvek k dějinám družstevního
hnutí. Brno v minulosti a dnes, 2019, 32, 201–244. ISSN 0524-689X,
ISBN 978-80-86736-57-0.
Kapitola v knize:
⁄ Mertová, Petra. Přehled vývoje československého textilního
průmyslu do vypuknutí velké hospodářské krize. Morava a Slezsko
v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století.
Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, s. 7–26. ISBN 978-8087896-46-1.
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⁄ Rosenfeld Cohen, Marie. K pramenům ke studiu zlatnického
řemesla a řemeslníků ve městě Brně (do období let 1945–46).
In: Slabotínský, Radek, ed. Morava a Slezsko v hospodářských
a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019, s. 27–37. ISBN 978-80-87896-46-1.
⁄ Slabotínský, Radek. Brněnské výstavní trhy v letech 1922
a 1923 a počátky brněnského výstaviště. In: Slabotínský, Radek ed.,
Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech
v 1. polovině 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019,
s. 118–131. ISBN 978-80-87896-46-1.
I.2 Metalurgie: výzkum a prezentace tradičních výrobních
technik a postupů zpracování historických kovových materiálů
(výroba železa, kovářské techniky, zpracování damascénské
oceli, povrchové úpravy slitin kovů)
Dle koncepce IP DKRVO probíhá výzkum a prezentace tradičních
výrobních technik a postupů zpracování historických kovových
materiálů (výroba železa, kovářské techniky). Kontrolovatelné
cíle byly splněny. Aktivity hrazené z běžného rozpočtu VO, které
tudíž nejsou v rámci kontrolovatelných cílů specifikovány, se
zaměřují prioritně na zpracování damascénské oceli (workshopy)
a zpracování historických slitin kovů.
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Článek v odborném časopisu:
⁄ Merta, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých železářských
naseknutých lup z území Moravy. Archeologia technica, 2019,
30, 3–13. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
⁄ Mertová, Petra. Zhodnocení přínosu Technického muzea
v Brně ke kultivaci současného nožířského řemesla. Archeologia
technica, 2019, 30, 14–19. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-8789677-8.
I.3 Zpracování, analýza a prezentace vybraných fondů doprovodné dokumentace sbírky TMB (historické fotografické
materiály – nezpracovaný fond fotografií z let 1918–1960,
písemné pozůstalosti, hudební záznamové pásy, textilní
vzorníky a dokumentace textilní výroby, varia – odznaky)
včetně řešení problematiky specifik muzejní dokumentace
technického dědictví v kontextu současné muzeologie
Aktivity v rámci dílčího cíle jsou průběžně zpracovávány dle
plánu tak, aby v příštích letech byly splněny schválené kontrolovatelné cíle. Průběžně probíhá muzeologický výzkum zaměřený
na problematiku specifik muzejní dokumentace technického
dědictví v kontextu současné muzeologie, ze kterého byl realizován publikační výstup v impaktovaném časopise. Zaměřil se
na aktuální formy spolupráce paměťové instituce se současnými
průmyslovými producenty a vliv této spolupráce na odbornou
muzejní činnost. Rovněž byla tato problematika sledována v rámci definovaného dílčího cíle 2, kdy se muzeologické zhodnocení

týkalo aktivit TMB na poli výzkumu a oživování historických řemeslných a uměleckořemeslných postupů zpracování damascenské
oceli. Tato problematika je rovněž řešena s podporou z běžného
rozpočtu VO a s účelovou podporou z programu NAKI.
Článek v odborném impaktovaném časopise:
⁄ Nekuža, Petr – Stöhrová, Pavla. Dokumentace současnosti
v oblasti technického dědictví – vliv spolupráce muzejní
instituce se současným výrobním sektorem na strategii její
odborné činnosti. Muzeológia a kulturné dedičstvo, 2019, 7(1),
225–2336. ISSN 1339-2204, eISSN 2453-6759.
II: Oblast Konzervace
II.1 Vyvinutí a ověření šetrných postupů čištění a stabilizace
vybraných materiálů dominantně zastoupených ve smíšených muzejních sbírkách tj. kovů a jejich slitin s různou povrchovou úpravou a též předmětů z plastů, které představují
zásadní fenomén sbírek z 20. století
Pozornost byla zaměřena na zpracování a prezentování výsledků
konzervace kovových materiálů zasažených ohněm v návaznosti
na dlouhodobý mezinárodní projekt záchrany sbírkových předmětů z hradu Krásna Hôrka poškozeného požárem. Tento dílčí cíl
byl plánován až na r. 2020, ale vzhledem k aktuální situaci požáru
Notre-Dame v Paříži se reagovalo na širší odbornou iniciativu
toto téma zahrnout v rámci pořádaných odborných konferencí
i mezinárodních profesních setkání. Ověřené šetrné postupy
konzervování-restaurování slitin mědi i železa, u kterých byly prokázány strukturní změny chemických i fyzikálních vlastností po
působení vysoké teploty, byly aplikovány u zásahů na vybraných
historických zbraní (viz recenzovaný článek Granátometné pušky
s křesadlovým zámkem – průzkum a restaurování po požáru,
https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr). Dílčí výsledky byly
rovněž prezentovány na pracovním setkání konzervátorů-restaurátorů TMB a Dolnorakouského muzea v St. Pölten, dále pak na
Konferenci konzervátorů-restaurátorů v Rožnově pod Radhoštěm
a na odborném semináři Záludnosti restaurování historických
zbraní a zbrojí v Muzeu Policie ČR v Praze. Dalším tématem
výzkumu bylo rovněž konzervování předmětů z plastů. V tomto
případě byl aplikován zpracovaný metodický materiál Jednoduché metody identifikace polymerů v muzejní praxi https://mck.
technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2017/12/Polymery.

pdf ) při průzkumu polymerních materiálů vyskytujících se
ve sbírkovém fondu TMB. Vybrán byl interiér automobilu Škody
Favorit 136L zahrnující vetší množství nejrůznějších typů plastů,
které byly určovány dostupnými metodami hodnocení fyzikálně-chemických charakteristik na bázi testů hoření, rozpustnosti,
hustoty apod. Tyto postupy byly doplněny pokročilými instrumentálními analýzami pro ověření průkaznosti uvedených klasických zkoušek. Rozlišení jednotlivých typů polymerů je prvotním
krokem pro stanovení následujících vhodných postupů jejich
čištění a stabilizace. Získané výsledky byly zpracovány formou
samostatné studie Identifikace polymerů v interiéru Škody
Favorit 136L (https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr) a byly
rovněž představeny na Konferenci konzervátorů-restaurátorů
v Rožnově pod Radhoštěm, stejně tak na odborném semináři
Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech, uskutečněném na VŠCHT v Praze.
Článek v odborném recenzovaném periodiku:
⁄ RAPOUCH, Karel. Identifikace polymerů v interiéru Škody
	Favorit 136L. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, 9,
87–94. eISSN 2571-4384, pISSN 1805-0050.
⁄ VANÍČEK, Petr. Granátometné pušky s křesadlovým zámkem –
průzkum a restaurování po požáru. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, 9, 134–139. eISSN 2571-4384, pISSN 18050050.
II.2 Optimalizace postupů neinvazivního či minimálně
destruktivního průzkumu sbírkových předmětů na principu
pokročilých metod rentgenofluorescenční spektrometrie (XRF)
Předmětem výzkumu byl průzkum emailové výzdoby pomocí
XRF metod na vybraných artefaktech z naleziště Mušov-Burgstall.
Pozornost byla věnována zejména určení charakteristických
barvicích složek emailů z doby římské a jejich rozlišení od novodobějších nálezů. Výsledky měření charakteristických chemických
prvků emailů pomocí ručního XRF spektrometru byly rozšířeny
o analýzy micro-XRF scanning a konfokální XRF. Výsledky byly
zpracovány formou samostatné studie Recent or Roman enamel?
Resolution of dating of the unique find from Mušov-Burgstall
using techniques of X-ray fluorescence analysis, publikované
v zahraničním časopise. Získané poznatky srovnání dílčích metod
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měření na bázi rentgenově fluorescenčních analýz byly využity
pro optimalizaci metodiky zkoumání chemického složení historických smaltů.
Článek v impaktovaném periodiku:
⁄ HLOŽEK, M. – TROJEK, T. – PROKEŠ, R. – KOMORÓCZY, B. Recent
or Roman enamel? Resolution of dating of the unique find from
Mušov-Burgstall using techniques of X-ray fluorescence analysis.
Radiation Physics and Chemistry. 2019, 167, ISSN 0969-86-X.
	Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0969806X18314348?via%3Dihub
II.3 Zkvalitnění monitoringu a zpracovávání dat měření
mikroklimatických parametrů prostředí uchovávání sbírkových
předmětů včetně optimalizace podmínek a jejich zabezpečení
proti rizikům požáru v depozitářích, expozicích a technických
památkách TMB
Monitoring mikroklimatických parametrů byl rozšířen o moderní
centrální jednotky typu sr2 s připojením přes Ethernet pro snímání rádiového signálu hodnot relativní vlhkosti a teploty vzduchu
v expozicích a depozitáři TMB. Vzhledem k technické i finanční
náročnosti instalace systému mohou být data vyhodnocena až
v následujícím roce. Metodika statistického zpracování velkého
souboru dat z celoročního monitoringu prostředí (princip měsíčních klouzavých průměrů) byla uplatněna v rámci odborné pomoci Moravskému zemskému muzeu při posouzení mikroklimatu
v Památníku Leoše Janáčka, kde je instalován nově restaurovaný
originální klavír. (Viz Zpráva k hodnocení parametrů mikroklimatu
Památníku Leoše Janáčka Moravského zemského muzea, archiv
MCK TMB. Tyto výsledky jsou dále zpracovávány ve spolupráci
s kurátorkou oddělení dějin hudby MZM formu článku pro publikaci v roce 2020.) Dále pak byla uvedená metodika poskytnuta
Muzeu města Brna při optimalizaci mikroklimatických podmínek
muzejních vitrín s originálním nábytkem ve Vile Tugendhat
(viz Odborné stanovisko k posouzení mikroklimatických podmínek vitrín ve Vile Tugendhat, archiv MCK TMB).

6.3 Interní výzkumné projekty
Základní průzkum kolekce negativů – nezpracovaný fond
fotografií
Kolekce historických negativů TMB je existenčně ohroženým
fondem, který je velmi významným, i když dosud opomíjeným
dokladem kulturního a industriálního dědictví s důležitým informačním potenciálem nadregionálního významu. Po zpracování
bude sloužit jako informační zdroj v dalším základním i aplikovaném výzkumu. V roce 2019 byla zpracována další část kolekce
historických fotografických negativů z let 1918–1960. V návaznosti na pokračující digitalizaci (do konce roku 2019 bylo v rámci
základních činností muzea digitalizováno dalších 650 snímků –
celkem již 7 100 položek) byla věnována pozornost především
tematickému rozdělení digitálních kopií a verifikaci jejich obsahu,
které proběhly za konzultací s PhDr. Jaroslavou Pavlíčkovou
z Řeznického muzea v Náměšti nad Oslavou, Mgr. Jindřichem
Chatrným z Muzea města Brna a Mgr. Sylvií Zouharovou Dykovou
z TMB. Byly zpracovány kolekce snímků z oboru nábytkářské
výroby – firmy Thonet, Bratři Maškové, Alois Vaňura, Drucker a.s.,
historický trubkový a čalouněný nábytek a jeho interiérové sestavy.
Další kolekce snímků byla z oblasti telekomunikačních zařízení
a kovovýroby firmy Bratři Bubelové, Vsetín. Velký počet snímků
zachycoval městská jatka v Brně, maso-zpracující stroje a chladící
potravinářská zařízení. Všechny obsahově určené snímky byly
zaneseny do databáze Museion, inventární řada 20.30 – fotografický materiál, a to včetně digitální dokumentace. Všechny zpracované snímky (2 612 položek) byly také zpřístupněny veřejnosti
na webových stránkách TMB http://tmb.museion.cz/.
V roce 2019 pokračovala také následná péče o fotografické snímky zpracované ve 2. stupni evidence. Pomocí lékařského benzínu,
etanolu a destilované vody bylo konzervováno (zbaveno tzv.
stříbrných zrcátek) 600 negativů. Ošetřené snímky byly následně
vloženy do obalů z odkyseleného papíru a krabic z pevného
kartonu, obojí od firmy EMBA. Do konce roku 2019 bylo takto
ošetřeno už 2 381 snímků.
V roce 2019 byl zpracován návrh nové koncepce digitalizace TMB
a předložena k vyjádření vedení instituce.
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Audiovizuální dokument:
⁄ Prezentační portál muzejních sbírek. [on-line]. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z: http://
tmb.museion.cz/
Portál poskytuje údaje o 2 612 snímcích včetně obrazové dokumentace.
Výzkum starého železářství
Část zahrnutá do řešení projektu NAKI II (viz výše) a IP DKRVO
(viz výše) a zároveň pokračování v řešení úkolů zahrnující především výzkum v oblasti industriální archeologie. Pro demonstraci
technologických pochodů při výrobě železa přímou metodou
jsou v prostoru Staré huti u Adamova realizovány experimentální
tavby v replikách slovanských železářských pecí. 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. Pro zabezpečení taveb je nutno pravidelně
provádět sběr autentické železné rudy a vhodné je pokračovat
ve výrobě kvalitního dřevěného uhlí milířováním. Experimenty
jsou plánovány i na následující roky. Současně s experimentálními
tavbami budou realizovány i ukázkové tavby pro veřejnost.
V roce 2019 proběhlo plánované zpracování nálezového fondu
z raně středověkých hutí v Moravském krasu, a to konkrétně
železářských lup, o nichž byl také zpracován článek do odborného recenzovaného časopisu. Probíhal terénní výzkum v lokalitách
v blízkosti Brna, z nichž je znám výskyt reliktů raně středověkého
železářství. Při řešení úkolu je rozvíjena spolupráce s Muzeem
Blansko a využíváno získaných informací v expozici železářství
ve Staré huti u Adamova. K úkolu je vázána rovněž příprava semináře Archeologia technica a vydávání odborného periodika.
Pasportizace externích technických památek ve správě TMB
Pro každou z externích nemovitých památek ve správě muzea
je zpracováván tzv. pasport obsahující zevrubnou dokumentaci
k provozu, historii a rekonstrukci památky a archiv souvisejícího
materiálu. Při pasportizaci je uplatňován multioborový pohled na
tento segment kulturního dědictví. Pasport jako součást odborné
správy památky je uložen v TMB a je průběžně doplňován. Jako
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uplatnitelné výsledky jsou připravovány publikační výstupy – příspěvky v odborných periodikách nebo na tematických konferencích. Garanti jednotlivých památek – kurátoři oddělení DOVAT
spolupracují na chodu a údržbě fyzického stavu památek a podílejí se na přípravě odborného obsahu a koordinaci prezentačních
akcí jednotlivých památek. V případě památky Větrný mlýn
v Kuželově pokračovaly přípravné práce na projektu zkvalitnění návštěvnické infrastruktury n.k.p. Větrný mlýn v Kuželově
z programu INTEREG ČR – SR a zpracování přihlášky projektu. Probíhala sumarizace podkladů pro zpracování kapitoly do odborné
knihy o historii TMB.
Problematika technického muzejnictví a specifika ochrany
technického a industriálního dědictví
V rámci dlouhodobého výzkumného úkolu jsou zpracovávána
dílčí témata z těchto oblastí: dějiny technického muzejnictví,
specifika muzejní dokumentace technického dědictví, muzejní
marketing a muzejní pedagogika v oblasti technického dědictví
a science communication, historie péče o kulturní dědictví
a konzervování-restaurování apod. Rovněž jsou řešeny a odborně
vedeny závěrečné práce studentů, realizována přednášková
a pedagogická činnost v rámci úkolu (FF MU, PedF MU, Střední
škola tradičních řemesel) či zpracovávány publikační výstupy
a připravovány konference. V neposlední řadě pokračuje aktivita
odborných pracovníků TMB v odborných profesních platformách,
např. AMG (členství v oborových komisích AMG, členství v Českém výboru ICOM a v boardu komise CIMUSET – Mezinárodní
komise pro muzea a sbírky technické povahy ICOM apod.
V roce 2019 byla rozvíjena spolupráce se členy jednotlivých sekcí
KP TMB a rovněž s MCK na přípravě společných výzkumů okruhů
předmětů, které vyžadují specifické přístupy konzervování
a restaurování. Jedná se zejména o případy historických vozidel,
u kterých je nutné posuzovat míru zachování původních funkčních součástek, povrchových úprav apod. Záměrem je zpracovat
obecný manuál pro přípravu vozidel na výstavy či pro jejich
uložení v depozitáři, který bude uplatňován v rámci sbírky TMB,
ale může být i vodítkem pro jiná muzea s obdobným sbírkovým
fondem. V rámci spolupráce DOVAT a MCK na vědecko-výzkumné
činnosti byl rovněž připraven projekt řešící multioborový přístup

ke zpracování problematiky uměleckého řemesla zlatnictví
(podána přihláška programu NAKI II – viz výše). Nadále je pozornost zaměřena také na neinvazivní metody průzkumu materiálů
a aplikaci preventivní péče v souladu s nejnovějšími poznatky
měření a regulace parametrů vnitřního prostředí. V této souvislosti je snahou implementovat nově zpracovanou Metodiku
uchovávání předmětů kulturní povahy v rámci běžné muzejní
praxe a především při tvorbě výstav a inovaci stávajících expozic.
Dlouhodobá strategie budování sbírkového fondu TMB
Cílem úkolu je efektivní muzejní dokumentace specifické časti
movitého kulturního dědictví – dokladů historického vývoje techniky a průmyslu. V rámci toho je rozšiřován sbírkový fond muzea
včetně sekundární doprovodné dokumentace především autentickými doklady (koupě, dary, sběr v terénu), experimentální
výrobou a převody od partnerských a spolupracujících institucí.
Probíhá také identifikace a analýza sbírek technického charakteru
a archivních fondů spolupracujících paměťových institucí.
V roce 2019 byla zaměřena pozornost na rozšiřování fondu v souvislosti s připravovanými výstavami (např. nově zařazený obor
robotika, nově kurátorsky obsazený obor letectví a kosmonautika, nová expozice ochrany hranic a celnictví v Muzeu na hranicích
v Hatích), zpracování odborných studií a stávajících dosud
nezpracovaných kolekcí (např. připomenutí 90 let Masarykova
okruhu v Brně, písemná pozůstalost Ing. F. Houště, zpracování
a prezentace rodinné sbírky jemné mechaniky Karla Šebely),
na vytváření interních tematických databází (např. databáze
vodních mlýnů, rekognoskace výrobců vodních a parních motorů
v brněnském regionu ve fondech Moravského zemského archivu
– První brněnská strojírna, Ignaz Storek, Královopolská strojírna,
ČKD apod.) a na aktualizaci katalogů (např. katalogy silničních
i kolejových historických vozidel MHD ve sbírce TMB za období
2009–2018).
Historický kovový materiál – muzejní dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin kovů
V roce 2019 byla pozornost zaměřena na další identifikaci předmětů se smaltovanou povrchovou úpravou v rámci průzkumu
sbírek technického charakteru, případně z něj odvozeného sesta-

vení katalogu značek výrobců. V rámci výzkumné činnosti MCK
byl analyzován soubor emailů z 19. století zakoupený do fondu
TMB v roce 2018, předpokládáno je vytvoření vzorníku analogicky ke vzorníku technických smaltů z roku 2017. Předmětem
výzkumu byla i technika výzdoby drahými kameny. Pozornost
byla věnována českému granátu a možnostem jeho identifikace.
V návaznosti na vývoj instrumentálních metod byly ve spolupráci
s širším odborným týmem přehodnoceny hlavní charakteristické
znaky tohoto kamene a možnosti jejich detekce. Uspořádána byla
konference Český granát, kde byla daná problematika diskutována
v návaznosti i na zpracování muzejních sbírek a jejich konzervování-restaurování. Získané výsledky byly zpracovány formou
kolektivní monografie Český granát – historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek. V rámci spolupráce DOVAT
a MCK na vědecko-výzkumné činnosti byl rovněž připraven projekt
řešící multioborový přístup ke zpracování problematiky uměleckého řemesla zlatnictví (podána přihláška programu NAKI II).
Odborná kniha:
⁄ HANUS, Radek – SELUCKÁ, Alena – STÖHROVÁ, Pavla (eds.).
Český granát. Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-8087896-65-5.
Přednáška na konferenci:
⁄ MAZÍK, Michal. Možnosti identifikace granátů ručním spektrometrem, Konference Český granát, 14.–15. 5. 2019, Technické
muzeum v Brně
Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických
hudebních nástrojů
Hodnoceny jsou materiálové charakteristiky se zaměřením
na identifikace rozsahu a příčin poškození papírových záznamů.
Sledovány jsou fyzikálně-chemické charakteristiky (pH papíru,
struktura materiálu, rozsah koroze kovových lišt). Získané poznatky budou soustřeďovány do připravené databáze, která bude
zdrojem informací i vodítkem při ošetření obdobných sbírek
jiných muzeí.
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Vyhodnocení dokladů k historii textilní výroby v Brně: vzorníkové knihy, fotodokumentace, výrobní prostředky – analýza
informačního obsahu sbírky, konzervace a dlouhodobé uložení,
prezentace
Pro studium dynamiky a dopadu vlivů průmyslové výroby na společnost i průmyslové odvětví jako takové je textilní kolekce TMB
jedním z klíčových informačních zdrojů. Sbírka obsahuje zejména
vlnařskou technologii a dokumenty ilustrující výrobní postupy
i vzdělávací systém na textilních školách. Vzhledem k současné
poptávce po metodické pomoci dalším institucím, po zápůjčkách
do výstav či expozic a s ohledem na vlastní odbornou činnost
TMB je sbírka intenzivně zpracovávána z hlediska struktury
uložených předmětů, jejich autenticity, originality a informačního
potenciálu. Jako uplatnitelné výsledky jsou připravovány publikační výstupy – příspěvky v odborných periodikách nebo
na tematických konferencích. V nejbližší době bude probíhat
analýza vzorníkových knih, proběhne konzervace dalších kusů
a následně budou reuloženy do depozitáře ve vhodném režimu.
Bude pokračovat etapa analýzy dochovaných historických fotografií, jejich popis a návrh na vhodné uložení v depozitáři – ve
spolupráci s MCK. Součástí této etapy bude i práce s pamětníky
metodou oral history či mikrohistorie, a to za přispění členů
Textilní sekce Kruhu přátel TMB. V dalším plánu je příprava
metodického materiálu pro správce textilních sbírek s návodem
k identifikaci vzorníkových knih, jejich obsahu a informačního
potenciálu; a dále pak příprava metodického materiálu pro správce textilních sbírek s návodem k identifikaci textilních výrobních
pomůcek a strojů prostřednictvím katalogu.
Tradiční kovářské techniky
V souvislosti s výzkumem a prezentací významu a hodnoty
kulturní památky Kovárna v Těšanech je dlouhodobě prováděn
průzkum starých či tradičních kovářských technik zejména
formou experimentů (workshopy Damask či Staré kovářské
techniky) a opakovaných ukázkových prací na výchovných
programech (Kovářská a kolářská sobota, Sobota jako z cukru,
Mladý těšanský kovář). V uplynulých letech se podařilo navázat
spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (Ing. Jiří Hošek)
při experimentech se starými kovářskými technikami doloženými
archeologickými nálezy – kovářské práce v kovárně v Těšanech

prakticky ověřily pravdivost či omezení vědeckých teorií. Pro další
roky je proto plánováno pokračování v této činnosti i za přispění
KPTMB – sekce kovářství. S její pomocí budou i nadále realizovány workshopy Damask a výchovné či prezentační programy.
Pro následující léta je plánován několikaletý terénní průzkum dochovaných kováren na území naší republiky s cílem posoudit hodnotu
těšanské kovárny v kontextu dochovaného technického dědictví ČR
(případně s přesahem do střední Evropy). Výstupem by měl být text
pojednávající o kulturním významu kovárny v Těšanech z roviny technologické, stavební i kulturně-společenské. Dále je plánováno
vyhodnocení získaných poznatků z experimentů s damascénskou
ocelí a připomenutí významu TMB jako iniciátora obnovení této
techniky na našem území, zejména zásluhou Ing. Rostislava Fabiánka, a to formou publikačního i prezentačního výstupu.
Moderní materiály – plasty
Cílem projektu v roce 2019 bylo praktické ověření použitelnosti
metodického materiálu Jednoduché metody identifikace polymerů
v muzejní praxi, který byl zpracovaný v roce 2018. Tato metodika
poskytuje konzervátorům-restaurátorům a muzejním pracovníkům
návod, jak lze pomocí jednoduchých fyzikálně-chemických zkoušek identifikovat polymerní materiály. Mezi zmíněné zkoušky patří
např. určení hustoty, sledování charakteru hoření materiálu v plamenu nebo důkazové reakce s chemickými činidly. V návaznosti
na to byla zpracována případová studie zaměřená na identifikaci
polymerů v interiéru automobilu Škody Favorit 136L. Předmět pro
případovou studii byl vybrán záměrně, protože TMB má ve svých
sbírkách řadu historických i novodobých automobilů a základem
péče o tyto předměty je identifikace materiálů. Porovnáním identifikace jednoduchými testy a instrumentální analýzou (infračervená
spektroskopie) byla potvrzena shoda mezi metodami a tedy
i použitelnost jednoduchých testů identifikace v praxi. Výstupem
projektu je recenzovaný článek v odborném časopise Fórum pro
konzervátory-restaurátory 2019.
Přednáška na konferenci:
⁄ RAPOUCH, Karel. Jednoduché metody identifikace polymerů
v muzejních sbírkách – metodický materiál, Seminář Péče
o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech, 3. 9. 2019,
VŠCHT Praha
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⁄ RAPOUCH Karel. Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit
136L, Konference konzervátorů-restaurátorů, 10.–12. 9. 2019, Rožnov
pod Radhoštěm
Aplikace analytických metod při průzkumu předmětů
kulturního dědictví
Pozornost je soustředěna zejména na použití přístrojového
vybavení laboratoře MCK – využívání ručního XRF spektrometru,
videomikroskopu Keyence a polarizačního mikroskopu Olympus
pro hodnocení složení materiálů, povrchových úprav (včetně
stratigrafického zhodnocení barevných vrstev). Ve spolupráci
s dalšími pracovišti jsou aplikovány další instrumentální metody,
jako je elektronová mikroskopie s energiově-disperzním
analyzátorem (SEM/EDS), elektronová mikrosonda (EMPA)
a mikrotomografie (micro-CT). Uvedené přístrojové vybavení
slouží pro analýzy předmětů zpracovávaných v rámci činnosti
MCK. Průběžně je rozvíjena metodika jejich interakce s hodnocenými materiály včetně postupů odběrů vzorků s primárním požadavkem minimalizace zásahu a poškození do zkoumané hmoty.
V rámci rozšiřování specializace bylo pořízeno nové vybavení
pro fotodokumentaci v UV světle. Hlavním tématem výzkumu
byla analýza historických smaltů. V této souvislosti byly zkoumány metodami XRF nálezy z doby římské, které byly následně
porovnávány s mladšími artefakty (viz IP DKRVO). Dále bylo
uvedené přístrojové vybavení aplikováno při průzkumu materiálů
ošetřovaných během konzervátorsko-restaurátorských zásahů
či v rámci poskytovaných konzultací a služeb (viz kap. 2). Analyzovány byly změny chemického složení i struktury kovových materiálů poškozených ohněm. U vybraných historických zbraní byl
zkoumán mechanismus selektivní koroze na principu odzinkování
mosazí popř. odcínování bronzů.
Získané poznatky byly publikovány v rámci výsledků IP DKRVO – II.
Konzervace, dílčí cíl 1. XRF analýza byla rovněž použita při hodnocení rozsahu a příčin poškození galvanicky zlacených železných
destiček z chrámových dveří na Mendlově náměstí v Brně (výsledky
jsou předmětem zpracování). Realizována byla smluvní spolupráce
s Regionálním muzeem v Teplicích a Ústavem antropologie
PřF MU v Brně při průzkumu bronzových nálezů únětické kultury
z depotů ze severních Čech. Předmětem mikroskopického
průzkumu byly stopy po opracování nástrojů a další rezidua
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dochovaná v korozních vrstvách. Testován byl vhodný postup čištění povrchu s požadavkem minimalizace poškození uvedených
informací. Pomocí chemicky upravených gelů bylo dosaženo
optimálního obnažení trasologických stop, které byly dokumentovány digitálním mikroskopem Kyence.
Elektrochemické metody v konzervátorské praxi
V roce 2019 byla náplní projektu rekonzervace stříbrných denárů
Boleslava II. z depotu v Chýšti. Jednalo se o unikátní soubor
mincí z 10. století, které byly v minulosti již konzervovány. Během
předchozího konzervátorského zásahu však nebyly odstraněny
silné krusty korozních produktů a mnohé mince byly k sobě
přikorodovány, což znemožnilo historické a numismatické
zhodnocení nálezu. Proto bylo navrženo předměty rekonzervovat s využitím elektrolytické redukce. Tato metoda byla vybrána
ze dvou důvodů. V první řadě lze pomocí elektrolýzy odstranit
korozní produkty bez mechanického namáhání materiálu a dále
pak zachovat reliéf na přikorodovaných předmětech. Elektrolýza
byla provedena v roztoku seskviuhličitanu sodného na potenciostatu řízeném počítačem, kdy bylo možné sledovat a zaznamenat
její průběh. Oddělení mincí od sebe bylo úspěšné bez poškození
reliéfu, jen bylo na závěr nutné odstranit vyredukovanou měď na
povrchu pomocí roztoku persíranu amonného. Výstupem z projektu bude článek v prvním on-line čísle recenzovaného časopisu
Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020.
Zhodnocení stavu archeologických kovových nálezů ve sbírkách
muzeí z hlediska efektivity předchozích konzervátorsko-restaurátorských zásahů
Vyhodnocovány byly získané poznatky při průzkumu a ošetření
železných a bronzových archeologických nálezů zpracovávaných
v letech 2016–2017. Pozornost byla zaměřena na analýzu poškozování artefaktů během procesu jejich uložení v zemi, popřípadě
jiném depozitu – odkrytí na atmosféru – uchovávání v muzeu.
Sledovány byly různé vlivy prostředí na degradační mechanismy
probíhající během tří hlavních fází: A to v první fázi archeologického kontextu, kdy je sledováno zejména pH půdy, přístup
kyslíku, stabilita teploty a vlhkosti, přístup biologických škůdců.
Na základě uvedených faktorů lze predikovat míru zachování jednotlivých nálezů. Nicméně rychlost degradace se výrazně zvyšuje

až po odkrytí předmětů na okolní atmosféru tj. zejména v druhé
fázi. V tomto momentě je nutné nastavit vhodnou metodiku z oblasti preventivní konzervace – zajistit odpovídající mikroklimatické podmínky v návaznosti na parametry předchozího uložení
(např. mokré nálezy nebo naopak suché prostředí či depozity
se sníženým přístupem kyslíku). Následně stabilizovat podmínky
během dlouhodobého uchovávání v muzejních depozitářích
a expozicích (třetí fáze). Uvedené poznatky jsou dále hodnoceny
ve spolupráci s konzervátory a archeology. Dílčí výsledky byly
prezentovány na archeologickém semináři v Uherském Hradišti.
V rámci daného tématu proběhla rovněž spolupráce s Múzeem
Spiša ve Spišskej Novej Vsi při průzkumu a ošetření bronzového
nálezu z lokality Hozelec na Slovensku.
Přednáška na semináři:
⁄ SELUCKÁ, Alena. Preventivní konzervace muzejních sbírek
se zřetelem na archeologické nálezy, XLVII. seminář archeologů
z muzeí a institucí památkové péče, 29. 5. 2019, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti
⁄ HLOŽEK, Martin. Předběžné materiálové průzkumy depotu
bronzových předmětů (kapitola v odborné monografii – v přípravě
Múzea Spiša ve Spišskej Novej Vsi)
Plazmochemické metody ošetření kovových artefaktů
Plánovaného zprovoznění nízkotlakého vodíkového plazmatu
v nových prostorách MCK TMB, Brno-Řečkovice nebylo dosaženo
vzhledem k náročným požadavkům zabezpečení provozu aparatury pro výbušné prostředí. Vzhledem k potřebě upřednostnit
stanovené cíle z IP DKRVO byl tento interní projekt pozastaven.
Strategie preventivní konzervace v muzejní praxi
Testována byla opatření pro zlepšení čistoty prostředí v objektu
Vodní mlýn ve Slupi, kde je zejména v nižších patrech celoročně
zvýšená relativní vlhkost vzduchu, a tedy i potenciální výskyt
vláknitých hub. Instalovány zde byly dvě jednotky průtokových
ozonových čističek vzduchu pro snížení obsahu spor v interiéru
budovy mlýna. Opatření by mělo zlepšit komfort návštěvníků
a v rámci dlouhodobého pozorování bude také zhodnocen výskyt
plísní po zavedení uvedených přístrojů. Monitoring a vyhodnocování mikroklimatických parametrů v expozicích a depozitářích muzea
je předmětem dílčích cílů IP DKRVO – oblast II. Konzervace, cíl 3.

Aktuálně byla řešena též otázka legislativního omezení vyplývajícího z EU Nařízení č. 528/2012 pro používání dusíku v rámci
technologie anoxické atmosféry hubení biologických škůdců
v muzeích. Ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů
AMG a Českým výborem ICOM byla analyzována situace v ČR
a zpracováno bylo odborné stanovisko doporučující reálné možnosti použití dusíku jako biocidu v muzeích.
Strategie preventivní konzervace byla rovněž hodnocena
z pohledu etických zásad konzervování-restaurování a zpracovávání rámcových profesních standardů. V návaznosti na to byl
připraven příspěvek na konferenci „Muzea a etika“, který kriticky
zhodnotil vývoj přístupů k uplatňování principů preventivní
konzervace a nastínil možnosti vyváženého přístupu k nepřímým
a přímým zásahům péče o muzejní sbírky. Připraven byl záměr na
dobudování nové stálé expozice Kabinet bezpečnosti prezentující technologie a systémy zabezpečení muzejních sbírek včetně
požární ochrany. Tato opatření jsou rovněž součástí preventivní
péče movitého kulturního dědictví a patří ke stěžejním nástrojům
eliminace či snížení hlavních rizik jeho poškozování nebo ztráty.
Vybrány byly vhodné technologie, demonstrující vývoj funkčních
prvků zabezpečovacích systémů a způsoby jejich aplikace v různých typech objektů (moderní budovy nebo historické stavby).
Cílem je vybudovat vzdělávací a školící centrum propojující
poznatky z oblastí požární prevence, muzejní a památkové péče.
Připravovaný projekt byl zpracován pro podání žádosti o podporu z programu finančních mechanismů EHP a Norska.
Přednáška na konferenci:
⁄ SELUCKÁ, Alena. Etika v konzervátorské praxi, Konference Muzeum
a etika, Muzeum T. G. Masaryka, 27.–28. 11. 2019, Hodonín
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6.4 Nově zahájené a připravované projekty včetně přihlášek
projektů
Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – identifikace, ochrana
a zpřístupnění
Projekt jediného uchazeče
Hlavní řešitel: Ing. Alena Selucká
Ostatní řešitelé: Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Martin
Mrázek, Ph.D., Mgr. Marie Rosenfeld Cohen, Mgr. Karel Rapouch,
Akad. soch Andrej Šumbera, Ph.D.
Inovativní percepce kulturní krajiny Moravského krasu
v časoprostorových souvislostech – od jeskyní k synergii
Projekt konsorcia příjemců
Hlavní řešitel: MENDELU, PhDr. Dana Hübelová, Ph.D
Řešitelé TMB: Mgr. Ondřej Merta, Mgr. Pavel Holman, Mgr. Dana
Vedra. Mgr. Petr Kos

6.5 Další aktivity vědy a výzkumu
⁄ Aktualizace, organizace a vyhodnocování výzkumu a vývoje
v souvislosti s novou metodikou a schválenou koncepcí IP DKRVO
⁄ Vypracování přihlášek projektů do soutěže ve výzkumu (NAKI II
a další dle vypisovaných titulů v průběhu roku) a v souladu
se stávajícími řešenými interními úkoly
⁄ Vypracování odborných posouzení, zpráv, poskytování teoretické
i praktické pomoci v souvislosti s plněním interních výzkumných
úkolů
⁄ Přednášková činnost, vedení závěrečných prací, praxe a stáže
studentů oborů muzeologie, učitelství dějepisu, starožitník
(PedF MU, FF MU, SŠ tradičních řemesel a další)
⁄ Publikační činnost v odborném tisku
⁄ Prezentace odborné činnosti na konferencích, workshopech
a seminářích
⁄ Pořádání odborných konferencí, seminářů, workshopů, doprovodný program k celostátním kampaním Noc vědců a Týden vědy
⁄ Ediční činnost TMB – vydávání odborných periodik, monografií,
audiovizuálních dokumentů apod.

6.6 Přehled výstupů VaV – RIV
Aplikované výsledky
NmetS – certifikovaná metodika
MERTOVÁ, Petra: Metodika ochrany průmyslového dědictví
muzejními prostředky. Ostrava: Národní památkový ústav
a Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-79-2.
S – specializovaná veřejná databáze
URBÁNKOVÁ, Naděžda. Technické muzeum v Brně – historické snímky
http://www.technicalmuseum.cz/digitalizovane-sbirky/
Ekrit – výstava s kritickým katalogem
Karátové duše
Železná opona 1948–1989
Publikační výsledky
Články typu Jneimp/Jimp./Jsc. (v zahraničních databázích)
HLOŽEK, M. – TROJEK, T. – PROKEŠ, R. – KOMORÓCZY, B. Recent
or Roman enamel? Resolution of dating of the unique find from
Mušov-Burgstall using techniques of X-ray fluorescence analysis.
Radiation Physics and Chemistry. 2019, 167, ISSN 0969-86-X.
Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0969806X18314348?via%3Dihub
HOLMAN, Pavel. Dokumentace průmyslu v muzeích – teorie
a praxe. Múzeum. 2019, (3), 2–6, ISSN 0027-5263.
ROSENFELD COHEN, Marie. Adolf Jebavý – uzenářský mistr
a mecenáš kulturního života. K historii a pramenům jednoho
z nejvýznamnějších brněnských výrobců. Muzeoléogia a kulturné
dedičstvo, 2019, 7(1), 155–166. ISSN 1339-2204, eISSN 2453-6759.
Nekuža, Petr – Stöhrová, Pavla. Dokumentace současnosti
v oblasti technického dědictví – vliv spolupráce muzejní instituce
se současným výrobním sektorem na strategii její odborné
činnosti. Muzeoléogia a kulturné dedičstvo, 2019, 7(1), 225–2336.
ISSN 1339-2204, eISSN 2453-6759.
Články typu Jost. (v českých recenzovaných periodikách)
ROSENFELD COHEN, Marie. Jan Hošek – Továrna jemných látek.
Příspěvek ke krátké historii světového exportéra. In: Vlastivědný
věstník moravský, 2019.
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ROSENFELD CONEN, Marie. ICOM – CIMUSET 2019, Kyóto (Japonsko). In: Museologia Brunensia, 2019.
MERTA, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých železářských
naseknutých lup z území Moravy. Archeologia technica, 2019, 30,
3–13. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
MERTOVÁ, Petra. Zhodnocení přínosu Technického muzea v Brně
ke kultivaci současného nožířského řemesla. Archeologia technica,
2019, 30, 14–19. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
Merta, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých železářských
naseknutých lup z území Moravy. Archeologia technica, 2019, 30,
3–13. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
Mertová, Petra. Zhodnocení přínosu Technického muzea v Brně
ke kultivaci současného nožířského řemesla. Archeologia technica,
2019, 30, 14–19. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
RAPOUCH, Karel Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit
136L. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, 9, 87–94. eISSN
2571-4384, pISSN 1805-0050.
Slabotínský, Radek. První výrobní družstvo dělníků pekařských
v Brně v letech 1907–1920. Příspěvek k dějinám družstevního
hnutí. In: Brno v minulosti a dnes, 2019, 32, 201–244. ISSN 0524689X, ISBN 978-80-86736-57-0.
SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky a institut
milostí v letech 1948–1957. Historický exkurz. Sborník Archivu
bezpečnostních složek, 2019, 17 (v tisku). ISSN 2336-1387.
VANÍČEK, Petr. Granátometné pušky s křesadlovým zámkem –
průzkum a restaurování po požáru. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, 9, 134–139. eISSN 2571-4384, pISSN 1805-0050.
Kniha – typ B
Dolák, Jan. Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-67-9.
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Kocman, Tomáš. Silniční vozidla městské hromadné dopravy
ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-64-8.
Němec, J. Motoristé na Šrébru a pod Šrébrem. Německý autoklub
Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými
organizacemi v Československu. Brno: Technické muzeum v Brně,
2019. ISBN 978-80-87896-74-7.
Stöhrová, Pavla (ed.). Karátové duše. Carat Souls. Katalog mezinárodní výstavy šperků a historie zlatnického řemesla. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-65-5. (bude hlášeno jako
součást výsledku typuEkrit – výstava s kritickým katalogem)
Vaněk, Pavel – Řezníček, Roman – Pötscher, Franz – Wackerlig,
Peter (eds.). Železná opona 1948–1989. Odborný katalog. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-69-3. (bude hlášeno
jako součást výsledku typuEkrit – výstava s kritickým katalogem)
Vaněk, Pavel – Řezníček, Roman – Pötscher, Franz – Wackerlig, Peter (eds.). Der Eiserne Vorhang 1948–1989. Fachkatalog.
Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-70-9.
Kapitola v knize – typ C
MAZÍK, Michal. Možnosti identifikace granátů ručním XRF spektrometrem. In: Hanus, Radek – Selucká, Alena – Stöhrová,
Pavla (eds.). Český granát. Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019.
ISBN 978-80-87896-65-5.
MERTA, Ondřej. Raně středověké hutě. Vysoké pece v Hamrech.
Víte, že první auto s benzinovým motorem vyjelo v Rakousku-Uhersku z Adamova? Aktivity Lichtenštejnů u Adamova.
V Josefovském údolí se vyráběl i střelný prach. Čím nakrmit pece –
Dolování železných rud. Milířování, uhlířské placy. Františčina huť –
Poslední svědek místní průmyslové revoluce. Experimentální tavby.
Vápenné pece u huti. Nově postavená vápenka v areálu Františčiny
huti. Kameňák – muzeum, které musíte vidět. Švýcárna – změny
jejího využití. Althammer, vodní mlýn – od železa k obilí. Josefov –
Jeden, nebo dva rybníky v Josefově. Sklárna v Josefově. Váp, váp,
váápnóóó! Byla doopravdy v Předsíni Býčí skály kovárna? In: Musil,

Rudolf (ed.). Moravský kras. Průvodce Josefovským a Křtinským
údolím. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 34–37, 48–49, 49–52,
52–53, 55–58, 68–73, 73–75, 76–80, 80–84, 84–86, 86, 86–88,
96–97, 108–109, 110–112, 116–117, 123–125, 176–179.
Mertová, Petra. Přehled vývoje československého textilního
průmyslu do vypuknutí velké hospodářské krize. In: SLABOTÍNSKÝ, Radek (ed.). Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních
souvislostech v 1. polovině 20. století. Brno: Technické muzeum
v Brně, 2019, s. 7–26. ISBN 978-80-87896-46-1.
Rosenfeld Cohen, Marie. K pramenům ke studiu zlatnického
řemesla a řemeslníků ve městě Brně (do období let 1945–46).
In: SLABOTÍNSKÝ, Radek (ed.). Morava a Slezsko v hospodářských
a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019, s. 27–37. ISBN 978-80-87896-46-1.
SLABOTÍNSKÝ, Radek. Brněnské výstavní trhy v letech 1922
a 1923 a počátky brněnského výstaviště. In: SLABOTÍNSKÝ, Radek
(ed.). Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech
v 1. polovině 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019,
s. 118–131. ISBN 978-80-87896-46-1.
ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie. Československý automobilový
klub pro Moravu a Slezsko (ČAMS). In: SLABOTÍNSKÝ, Radek (ed.).
Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech
v 1. polovině 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019,
s. 38–50. ISBN 978-80-87896-46-1.
STEHLÍKOVÁ, Dana. Práce s českým granátem v Národním muzeu
v Praze v kontextu evropského sběratelství. In: Hanus, Radek –
Selucká, Alena – Stöhrová, Pavla (eds.). Český granát. Historie,
identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-65-5.
Článek ve sborníku – typ D
MERTA, Ondřej. The Water Mill in Slup, a virtue of necessity,
or a unique museum of milling? In: TIMS 13th 2011 Transactions.
In: The International Molinological Society, 2019, 143–154,
ISBN 978-92-9134-030-9.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky a institut
milostí v letech 1948–1957. Historický exkurz. In: Sborník Archivu
bezpečnostních složek, roč. 17, 2019 (v tisku). ISSN 2336-1387.
Libreto nebo scénář výstavy nebo expozice
HOLMAN, Pavel – ŘEZNÍČEK, Roman – SLABOTÍNSKÝ, Radek.
Železná opona 1948–1989. Scénář stejnojmenné výstavy. Technické
muzeum v Brně 2019.
NEKUŽA, Petr. Počátky sportu v Brně. Scénář stejnojmenné výstavy.
Technické muzeum v Brně 2019.
STÖHROVA, Pavla – SELUCKA, Alena – BRATHOVÁ, Barbara.
Karátové duše. Scénář stejnojmenné výstavy. Technické muzeum
v Brně 2019.
Ostatní
BŘEZINOVÁ, Andrea. Pletená móda z Jitexu. Brno 2019. Oponentský posudek Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
DVOŘÁK, Tomáš. „Soudruh Matula není na okurky“. Příběh prvního
předsedy městského národního výboru v Brně jako sonda do prostředí nastupujících lokálních politických elit. Brno 2019. Oponentský
posudek Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
ČERNÁ, Jana. Národní výbory a jejich vliv na budování socialistického
školství. Brno 2019. Oponentský posudek Mgr. R. Slabotínský, Ph.D.
Šíl, Jiří. Technické muzejnictví, studijní opora. Filozoficko-přírodovědná fakulta Slezské univerzity v Opavě. Oponentský posudek
Mgr. P. Nekuža.
EFMEROVÁ, Marcela, MIKEŠ Jan a pracovníci Oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky NTM Praha. Svět v sítích, elektrotechnika, elektronika a informační dálnice. Libreto připravované
expozice. Národní technické muzeum v Praze, 2019. Oponentský
posudek Mgr. P. Nekuža.
W – workshop
Živé památky IV, 25.–26. 4. 2019 v TMB

7. DALŠÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ
7.1 Kulturní aktivity MK ČR + ISO + Institucionální podpora
DKRVPO + další dotační programy MK
Kulturní aktivity MK ČR
Metodické centrum konzervace – podpora dlouhodobé
koncepční činnosti
Metodické centrum konzervace naplňovalo své poslání poskytovat komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační
konzervace a restaurování sbírkových předmětů. Tato činnost
zahrnovala průzkumy materiálů, metodiky zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií
konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků
a studentů. MCK vytvářelo důležitou mezioborovou integrující
funkci při sdílení a předávání znalostí a zkušeností z oblasti péče
o kulturní dědictví. Preferovanými typy výstupů byly přednášky,
odborné studie, publikace, metodické návody a doporučení,
sjednocování terminologie a standardů, pořádání konferencí
a seminářů, propagace oboru konzervování-restaurování odborné i laické veřejnosti.
Dotace: 580.000 Kč
Železná opona 1948–1989
Česko-rakouský výstavní projekt se zaměřením na období naší
historie, kdy jsme byli kvůli mezinárodní politické situaci izolováni
od západního světa. Představuje ženijně technické zařízení a další
technické prostředky používané při ostraze hranic, ukazuje vznik
a vývoj Pohraniční stráže. Prostor dostaly i konkrétní osudy lidí,
kteří se pokusili železnou oponu překonat. Popsána je také situace
československých občanů, již utekli před režimem do Rakouska.
Výstavu doplnil pohled z rakouské strany, který zpracovali rakouští
kolegové.
Výstava byla zahájena 11. listopadu 2019 dobovým odpolednem
pro širokou veřejnost. Program odpoledne zahrnoval komentovanou přehlídku dobové vojenské techniky, prezentační stánek
s aktivitami pro rodiny s dětmi i ochutnávku speciálního výročního vína. Vyvrcholením byl videomapping na budovu muzea.
Dotace: 900.000 Kč + 500.000 Kč

Vydání odborných recenzovaných publikací
Vydání odborných recenzovaných publikací TMB (odborná periodika a odborné recenzované monografie, průvodce, katalogy)
je každoroční aktivitou s opakujícími se náklady.
Dotace: 100.000 Kč
Program ISO
Náročné konzervování – restaurování trolejbusu Škoda
Sanos
Program ISO/C-d MK ČR – zahájení první etapy náročného konzervování – restaurování vozové skříně kloubového trolejbusu Škoda
Sanos, TMB (Odborným garantem je Ing. Tomáš Kocman), DSZO
(Antonín Červenka, Ladislav Matušinec, Leoš Zelinka).
Dotace 500.000 Kč
Rekonstrukce – modernizace EPS spočívající v modernizaci
a rozšíření stávajícího systému EPS – NKP vodní mlýn ve Slupi
Program ISO/A 2019 MK, i. č. 134V512000124
Realizací došlo ke zkvalitnění zabezpečení objektu NKP vodní
mlýn ve Slupi, v němž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví.
Dotace: 532.444 Kč
Institucionální podpora DKRVPO
Institucionální podpora DKRVPO TMB za rok 2019
Viz kapitola 5.2
Dotace: 254.000 Kč
Další dotační programy MK
Dotační program MK pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury
Analýza rizik a zabezpečení objektů a nastavení bezpečnostní
politiky organizace
Tvorba a implementace bezpečnostních plánů a procedur
Vytvoření objektové bezpečností operativní karty
Vytvoření a nastavení systému školení zaměstnanců
Pořízení neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků
Financování bezpečnostních služeb
Celkem za dotaci: 630.000 Kč

7.2 Projekty hrazené z veřejných zdrojů
Oprava a zprovoznění historických tramvajových vozů pro
jejich prezentaci při 150. výročí MHD v Brně
Cílem akce byla oprava a zprovoznění vybraných historických
tramvajových vozů ze sbírek TMB pro jejich prezentaci v souvislosti
s oslavami 150. výročí MHD v Brně v roce 2019. Přínosem bylo i zpřístupnění a představení historických tramvají veřejnosti a přiblížení
mladší generaci. Opravené vozy budou využity i v roce 2020 v rámci
akce Dopravní nostalgie a 120. výročí provozu elektrické dráhy.
Dotace Magistrátu města Brna: 2.300.000 Kč
Dílna tradičních lidových řemesel
Výtvarně technická dílna TMB se zaměřuje zejména na oživení a uchování znalostí historických i výtvarných technologií, rozvoj schopností
a dovedností laické veřejnosti všech věkových kategorií. Workshopů
se za dobu fungování dílny zúčastnilo již přes 10 000 návštěvníků.
Dotace Magistrátu města Brna: 25.000 Kč
Výměna stávajících výplní okenních otvorů NKP Vodní mlýn
ve Slupi
Byla provedena kompletní výměna stávajících výplní okenních
otvorů vyrobených v poslední čtvrtině 20. století za nová okna
se zachováním členění a barevnosti s jednoduchým zasklením
dle Závazného stanoviska Odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu JMK.
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 400.000 Kč
Dotační program: Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019
Projekt: Festival muzejních nocí, Brněnská muzejní noc 2019 –
Muzejní noc v TMB 2019
Muzejní noc v TMB nabídla účastníkům akce celou řadu zážitků,
díky nimž ožilo celé muzeum i jeho bezprostřední venkovní okolí.
Program připomenul významná výročí roku 2019, jako byl pád
železné opony 1989, ohlédnutí za rokem 1919, kdy Československo
muselo s okolními státy bojovat o hranice, či první kroky člověka
na Měsíci (1969). Pro návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný program. Velkou část programu muzeum věnovalo sportu.
Dotace Jihomoravský kraj: 43.000 Kč
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Ediční příprava publikace „Sklo z archeologických výzkumů“
Projekt Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ve spolupráci s TMB
Dotace: z dotačního programu AMG 15.000 Kč
Seminář „Stabilní hasicí zařízení a jejich využití v kulturních
zařízeních, ukázky hašení požáru“
Projekt Komise pro bezpečnost muzeí ve spolupráci s TMB
Dotace z dotačního programu AMG 15.000 Kč
Uspořádání Konference konzervátorů-restaurátorů v Rožnově
pod Radhoštěm 2019
10.–12. 9. 2019
Dotace: z dotačního programu AMG 25.000 Kč
Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019
Grafická a tisková příprava
Dotace: z dotačního programu Českého výboru ICOM 50.000 Kč
7.3 Projekty hrazené z fondů EU
Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci
Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, projekt
typu B: 30. výročí pádu železné opony
Mezinárodní spolupráce TMB a Městského muzea v Hornu
v Dolním Rakousku na realizaci projektu k 30. výročí pádu železné
opony. Z projektu pro TMB hrazeno: celodenní akce pro rodiny
s dětmi a širokou veřejnost s názvem Život za železnou oponou
v Šatově (13. 4. 2019), vydání mezinárodního odborného katalogu v české a německé jazykové mutaci k výstavě Železná opona
1948–1989, včetně slavnostního křtu katalogu v TMB (16. 9. 2019)
za účasti významných hostů z Rakouska i České republiky, vernisáž výstavy (11. 11. 2019) s ukázkou dobové techniky a videomappingem pro rakouské hosty a podíl TMB na dolnorakouské
výstavě otevřené 17. 5. 2019.
Dotace: 23.356,53 Euro
Kabinet bezpečnosti – bilaterální setkání v Oslu v rámci programu Kultura, fondy EHP 2014–2021, grant číslo MK55811/2019
Pracovní cesta do Osla ve dnech 17.–21. 9. za účelem setkání
s expertem na zabezpečovací a hasicí techniku Mikaelem Blihevdenem z Folkemusea a projednání přípravy projektu TMB Kabinet

bezpečnosti, včetně projednání současného rozpracování projektu,
dále úlohy Folkemusea jako partnera na přípravné, implementační
a provozní fázi projektu, vč. rozpočtu norské strany, projednání
a úprava návrhu koncepce výstavy a návrhu technického řešení
„Experimentální komory“, možnosti výměny informací s norským
školicím střediskem „IF“ – otázky další spolupráce v oblasti bezpečnosti sbírek, včetně vzdělávacích programů a také projednání
časového harmonogramu přípravné fáze projektu.
Dotace: 2.100 Euro
7.4 Zpracované žádosti o dotace na další období
Kulturní aktivity MK 2020
Robot 2020
Požadováno: 4.286.000 Kč
Přiděleno: 800.000 Kč
Podpora dlouhodobé koncepční činnosti MCK
Požadováno: 1.227.426 Kč
Přiděleno: 580.000 Kč
Vydání odborných recenzovaných publikací
Požadováno: 810.000 Kč
Přiděleno: 180.000 Kč
Podpora edukačních aktivit lektorského oddělení TMB
Požadováno: 450.000 Kč
Přiděleno: 0 Kč
Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně
Požadováno: 350.000 Kč
Přiděleno: 0 Kč
ISO
Náročné konzervování – restaurování trolejbusu Škoda
Sanos, inv. č. 17.07-9
Program ISO/C-d MK ČR – zpracování žádosti na dotaci ve výši
750.000,- Kč na pokračování náročného konzervování – restaurování kloubového trolejbusu Škoda Sanos.

Rekonstrukce – modernizace PZTS v NKP vodní mlýn ve Slupi
Program ISO/A 2020 MK
Realizací dojde ke zkvalitnění zabezpečení objektu NKP vodní
mlýn ve Slupi, v němž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví.
Dotace podána ve výši 527.000 Kč
Veřejné zdroje
Design.S 2020
Mezinárodní bienále studentského designu DESIGN.S pořádá
TMB ve spolupráci s předními univerzitami z České a Slovenské
republiky. Jedná se již o 4. ročník. Jádrem této přehlídky s oceněním je téma studentského designu. Bienále DESIGN.S se zaměřuje
zejména na průmyslový a produktový design, jenž vzniká
na vysokých a středních školách nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Nejlepší práce vybere komise složená z odborníků.
Veřejnosti budou tyto práce představeny v rámci výstavy s názvem
DESIGN.S 2020, která se uskuteční od 23. 6. 2020 – 27. 9. 2020
v prostorách TMB. Vítězné práce budou vyhlášeny na vernisáži dne
23. 6. 2020.
Požádáno o dotaci Magistrát města Brna: 195.000 Kč
Kultura nevidomých 2020
Oddělení dokumentace slepecké historie v rámci programu
projektu Kultura nevidomých, který přibližuje širší veřejnosti život
lidí s hendikepem, plánuje v roce 2020 představit několik samostatných akcí. Začátkem roku otevře výstavu věnovanou vodícím
psům, jakožto nepostradatelným průvodcům nevidomých
v každodenním životě. Název výstavy se ponese i v tomto duchu:
„Průvodce nevidomého“. Výstava bude ke zhlédnutí v termínu
od 3. 2. 2020 do 7. 6. 2020. Další výstava pod názvem „Jsme
už dvacet let v Technickém muzeu v Brně“ připomene dvacáté
výročí existence oddělení, které se v roce 2000 včlenilo do struktur
TMB. Výstava proběhne od 24. 8. 2020 do 11. 10. 2020.
Požádáno o dotaci Magistrát města Brna: 105.000 Kč
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Dílna tradičních lidových řemesel 2020
Výtvarně technická dílna TMB je zaměřena na tradiční řemeslné
techniky a je určena pro všechny věkové kategorie. Dílny podporují kreativní myšlení, rozvíjejí osobnost a podporují i sociální
soudržnost. Pro rok 2020 připravujeme například techniku suchého a mokrého plstění ovčího rouna, tkaní na čtyřlistovém stavu,
tkaní na hřebínkovém stavu, mozaiku, sypanou batiku, techniku
vitráží, drátování, práci s textilem, pletení, háčkování, práci
s papírem, tepání do kovu, smaltování, malbu na sklo a keramiku,
práci se dřevem a dalšími tradičními materiály. Tak jako každý rok
se uskuteční i dílny s velikonoční a vánoční tematikou.
Požádáno o dotaci Magistrát města Brna: 66.000 Kč
EU Fondy
Stavební úpravy NKP Kameňák
IROP MAS Moravský kras
Obnova památky a rozšíření expozice o železárně Stará huť
u Adamova. Stavebními úpravami objektu dojde ke zvýšení
funkčních i estetických kvalit stávajícího objektu, rozšířená expozice
si pak klade za cíl nabídnout návštěvníkovi audiovizuální program
o historii Adamovské huti.
Požádáno o dotaci: 3.324.783,4 Kč
Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní
památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního
dědictví na obou stranách hranice
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých
projektů
Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky
Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví
na obou stranách hranice. Architektonické řešení budovy vychází
z původního objektu stodoly, snaží se zachovat stávající stav v sousedství větrného mlýna a objektu expozice. Navenek tedy stodola
zůstane v původním stavu. Součástí projektu je také propagace
pomocí roll up bannerů umístněných v příhraničním území Slovenska. Taktéž bude vytvořen propagační materiál, který bude umístěn
v informačních centrech příhraničního regionu (ČR i SR). Partnerem
projektu je Mesto Myjava, které spravuje Gazdovský dvor.
Požádáno o dotaci: 766.667,50 Kč
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8. KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY A ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
8.1 Konference, semináře, workshopy a odborné přednášky
pořádané TMB

8.2 Účast na jiných konferencích, seminářích, workshopech
a odborných přednáškách v ČR

Archeologia technica 38 / 2019
10. 4. 2019 ⁄ TMB ⁄ 26 účastníků
Živé památky IV./Technické památky – mlýny (NAKI II)
25.–26. 4. 2019 ⁄ TMB, Slup ⁄ 27 účastníků
11. Workshop starého železářství
22.–24. 5. 2019 ⁄ Stará huť u Adamova ⁄ 30 účastníků
Zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG ČR
29. 5. 2019 ⁄ TMB ⁄ 36 účastníků
Textil v muzeu / Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa
4.–5. 6. 2019 ⁄ TMB ⁄ 92 účastníků
Damask XV. – Setkání kovářů damascenské oceli
15.–16. 6. 2019 ⁄ Kovárna v Těšanech ⁄ 180 účastníků
10. Mezinárodní setkání flašinetářů, workshop
10.–11. 8. 2019 ⁄ TMB ⁄ 35 účastníků
Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady
20. 9. 2019 ⁄ VUT ⁄ 60 účastníků
Ochrana státní hranice
20.–21. 11. 2019 ⁄ TMB ⁄ 34 účastníků
O nové Brno
10.–28. 11. 2019 ⁄ TMB ⁄ 130 účastníků
Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování
14.–15. 5. 2019 ⁄ TMB ⁄ 100 účastníků

Plenární zasedání ČV ICOM
6. 3. 2019 ⁄ MZM
Slavnostní křest publikace Smalt/Email
10. 4. 2019 ⁄ Galerie KusKovu Praha
Zasedání Muzeologické komise AMG
27. 5. 2019 ⁄ TMB
XLVII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče
29. 5. 2019 ⁄ Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Workshop České století motorismu I.
4. 6. 2019 ⁄ Praha
43. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií
(akce knihovnické komise AMG ČR)
3.–5. 9. 2019 ⁄ Opava, Slezské zemské muzeum
Na cestě k vytvoření nového socialistického člověka
10. 9. 2019 ⁄ Opava
Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí
v komunistickém Československu – politické, společenské
a mezinárodní souvislosti
23. 9. 2019 ⁄ Praha
Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG ČR
9.–10. 10. 2019 ⁄ Prostějov
Fond malých projektů
16. 10. 2019 ⁄ Znojmo – Hatě
Stříbrná Jihlava
10.–11. 11. 2019 ⁄ Jihlava
Český kosmický průmyslový den
12. 11. 2019 ⁄ Hvězdárna a planetárium Brno
Ochrana státní hranice, Železná opona
20.–21. 11. 2019 ⁄ TMB
Záludnosti ko-re historických zbraní a zbroje, poř. Komise
ko-re AMG ČR, Pracovní skupina Kovy
25. 11. 2019 ⁄ Praha, Muzeum Policie ČR
Muzeum a etika
27.–28. 11. 2019 ⁄ Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně
49. seminář z dějin hutní výroby
4. 12. 2019 ⁄ Praha
Muzea v proměnách času
3.–4. 12. 2019 ⁄ Praha
Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR, Jihomoravská sekce
11. 12. 2019 ⁄ TMB

Konference, semináře, workshopy a odborné přednášky
pořádané ve spolupráci s jinou institucí (domácí i mezinárodní)
Stabilní hasicí zařízení a jejich využití v kulturních zařízeních,
ukázky hašení požáru
20. 6. 2019 ⁄ TMB ⁄ 28 účastníků
Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech
3. 9. 2019 ⁄ VŠCHT Praha ⁄ 52 účastníků
Konference konzervátorů-restaurátorů
10.–12. 9. 2019 ⁄ Rožnov pod Radhoštěm ⁄ 302 účastníků

8.3 Účast na zahraničních konferencích, seminářích
workshopech a odborných přednáškách, případně jiné
zahraniční cesty
Podpis memoranda o mezinárodní spolupráci na projektu
„Pád železné opony“
19. 2. 2019 ⁄ Horn, Rakousko
Slavnostní otevření Zemské výstavy Městského muzea
Wienerneustadt, Welt und Bewegung!
29. 3. 2019 ⁄ Wiener-neustadt, Rakousko
Generální zasedání E.C.C.O.
31. 3. – 3. 4. 2019 ⁄ Zagreb, Chorvatsko
The Role of Emotions in Museum and Cultural Experiences
1.–4. 4. 2019 ⁄ Berlín, Německo
Slavnostní vernisáž výstavy „Schauplatz Eiserner Vorhang“
a panelová diskuse
1. 5. 2019 ⁄ Weitra, Rakousko
Den otevřených dveří Evropského výboru regionů a
prezentace JMK jako města elektronové mikroskopie
3.–5. 5. 2019 ⁄ Brusel, Belgie
30 Jahre öffnung des Eisernen Vorhangs
17. 5. 2019 ⁄ Horn, Rakousko
Derniéra výstavy První republika, Východoslovenské muzeum
15. 6. 2019 ⁄ Košice, Slovensko
Odborná exkurze – Letecké muzeum, Betliar
16. 6. 2019 ⁄ Košice, Betliar, Slovensko
Workshop Konzervování-restaurování
18. 6. 2019 ⁄ St. Polten, Rakousko
Heritage Interpretation: the Power of Storytelling in Museums
26.–30. 6. 2019 ⁄ Petrohrad, Rusko
Rada Evropy – zasedání pracovní skupiny „The fragility of assets
in the face of daily risks“
3. 7. 2019 ⁄ Brusel, Belgie
Jednání o restaurování parního stroje PBS se spolkem
Amideria Chiozza
20.–22. 8. 2019 ⁄ Ruda, Itálie
Gerenální konference ICOM, zasedání komise CIMUSET
30. 8. – 9. 9. 2019 ⁄ Kyóto, Japonsko
Kabinet bezpečnosti, příprava projektu, bilaterální spolupráce
17.–21. 9. 2019 ⁄ Oslo, Norsko
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Zagreb, Tehnički muzej NT
20.–24. 9. 2019 ⁄ Zagreb, Chorvatsko
Mezinárodní konference Ruska Brailleovo písmo ve světě
22.–28. 9. 2019 ⁄ Moskva, Petrohrad, Rusko
Bosna i Hercegovina – GRAS Sarajevo
25.–28. 9. 2019 ⁄ Sarajevo, Srbsko
Odborná exkurze
8.–10. 10. 2019 ⁄ Betliar, Krásna Hôrka, Slovensko
Konference Múzea a galérie bez bariér
5.–7. 11. 2019
Dubnica nad Váhom Slovensko
Mezinárodní konference „Revolúcia něžná x digitálná“
6.–7. 11. 2019 ⁄ Bratislava, Slovensko
Slovensko – DP Bratislava
20. 11. 2019 ⁄ Bratislava, Slovensko
Studijní cesta (projekt NAKI) – technické památky a muzea
v Sasku (Chemnitz, Drážďany)
23.–24. 11. 2019 ⁄ Drážďany, Německo
Studijní cesta (projekt NAKI) – technické památky a muzea
v Košicích
27.–28. 11. 2019 ⁄ Košice, Slovensko
Future Talks 019
11.–13. 11. ⁄ Mnichov

8.4 Přehled přednesených příspěvků na uvedených konferencích, seminářích a workshopech
Anděl, Luboš. Diskusní příspěvek s informacemi o tvorbě nových
sbírek a výstav, mezinárodní konference „The Role of Emotions
in Museum and Cultural Experiences“. 1.–4. 4. 2019, Berlín, Německo.
Anděl, Luboš. Příspěvek s informacemi o tvorbě nových expozic,
mezinárodní konference „Heritage Interpretation: the Power
of Storytelling in Museums“. 26.–30. 6. 2019, Petrohrad, Rusko.
Holman, Pavel. Muzejní sjezdy v Hlinsku v Čechách, v Kutné
Hoře a v Praze. První pokusy o organizaci českého muzejnictví,
Konference Muzea v proměnách času, Praha 3.–4. 12. 2019.

Holman, Pavel. Pokusy o překonání železné opony. Symposium
30 Jahre öffnung des Eisernen Vorhangs, Horn 17. 5. 2019.
Merta, Ondřej. Dyzny z raně středověkých hutnických dílen
ve sbírkách Technického muzea v Brně – Archeologia technica 38.
Merta, Ondřej. Experimentální a ukázkové tavby v replikách
kusových železářských pecí ve Staré huti u Adamova, pokračování
projektu. 49. seminář z dějin hutní výroby, Národní technické
muzeum, 4. 12. 2019, příspěvek.
ŘEZNÍČEK, Roman. Historie ostrahy hranic a vývoj ženijně technického zabezpečení od roku 1945 do 1989, sympóziu a vernisáži
výstavy 30 Jahre Öffnung des Eisernen Vorhangs, 17. 5. 2019.
ŘEZNÍČEK, Roman. Výstavní projekt Pád železné opony, předneseno
na konferenci Ochrana státní hranice, 20.–21. 11. 2019.
Slabotínský, Radek. Amnestie a rehabilitace z pohledu vybraných případů z jižní a střední Moravy, 23. 9. 2019, Praha.
Zouharová Dyková, Sylvie. Brněnští moravští motoristé před
objektivem fotoaparátů (1908–1928), workshop České století
motorismu I., NAKI II, 4. 6. 2019
Zouharová Dyková, Sylvie. Pozůstalost Zdeňka Zavřela,
novináře a dokumentátora Masarykova okruhu. Strasti a slasti
zpracování pozůstalostí. Seminář 2019 komise pro regionální
historii Moravy a Slezska při AMG ČR, 9. 10. 2019
URBÁNKOVÁ, Naděžda. Pozůstalosti ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně, Seminář Komise regionální historie pro Moravu
a Slezsko AMG, Muzeum a galerie Prostějov, 9.–10. 9. 2019
NEKUŽA, Petr. Stories of Objects in Technical Museum Brno. Mezinárodní konference „Heritage Interpretation: the Power
of Storytelling in Museums“, 26.–30. 6. 2019, Petrohrad, Rusko
VEČEŘA, Josef. Projekt TMB k 30. výročí pádu železné opony. Mezinárodní konference „Revolúcia něžná x digitálná“, 6.–7. 11. 2019,
Bratislava, Slovenská republika.
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HLUŠÍ, Eliška. Historie a současnost adaptace šestibodového
písma Louise Braille. Mezinárodní konference Brailleovo písmo
ve světě, 22. – 28. 9. 2019, Moskva – Petrohrad, Ruská federace.
HLUŠÍ, Eliška. Historie a současnost oddělení dokumentace slepecké historie TMB. Mezinárodní konference Múzea a galérie bez
bariér, 5.–7. 11. 2019, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika.
Rapouch, Karel – Fricová, Jana: Sklo jako materiál pro ochranu
předmětů kulturní povahy, HOLIDAY WORLD/Památky – Muzea –
řemesla, 21.–24. 2. 2019, Praha.
MAZÍK, Michal. Možnosti identifikace granátů ručním spektrometrem,
Konference Český granát, 14.–15. 5. 2019, Technické muzeum v Brně.
SELUCKÁ, Alena: Preventivní konzervace muzejních sbírek se zřetelem
na archeologické nálezy, XLVII. seminář archeologů z muzeí a institucí
památkové péče, 29. 5. 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
RAPOUCH, Karel: Jednoduché metody identifikace polymerů
v muzejních sbírkách – metodický materiál, Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích a archivech, 3. 9. 2019, VŠCHT Praha.
RAPOUCH, Karel: Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit
136L, Konference konzervátorů-restaurátorů, 10.–12. 9. 2019,
Rožnov pod Radhoštěm.
SELUCKÁ, Alena: Granátometné pušky s křesadlovým zámkem –
průzkum a restaurování po požáru, Konference konzervátorů-restaurátorů, 10.–12. 9. 2019, Rožnov pod Radhoštěm.
SELUCKÁ, Alena: Až na kov! Konzervování-restaurování zbraní
a zbrojí z hradu Krásna Hôrka, Záludnosti konzervování a restaurování historických zbraní zbrojí, 25. 11. 2019, Muzeum Policie ČR.
SELUCKÁ, Alena: Etika v konzervátorské praxi, Muzeum a etika,
Muzeum T. G. Masaryka, 27.–28. 11. 2019, Hodonín.

9. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
9.1 Výuka, odborné praxe, vedení či konzultace absolventských
prací a oponentury absolventských prací
Výuka
Obecné dějiny muzejnictví I.
FF MU Ústav archeologie (P. Holman)
Podzimní semestr 2019 ⁄ 20 studentů
Obecné dějiny muzejnictví II.
FF MU Ústav archeologie (P. Holman)
Jarní semestr 2019 ⁄ 25 studentů
Dějiny muzejnictví
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Podzimní semestr 2019 ⁄ 40 studentů
Úvod do muzeologie
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Jarní semestr 2019 ⁄ 40 studentů
Nové trendy výstavnictví
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Jarní semestr 2019 ⁄ 40 studentů
Aktivizace návštěvníka
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Jarní semestr 2019 ⁄ 40 studentů
Propagace a popularizace
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Jarní semestr 2019 ⁄ 40 studentů
Muzeum jako instituce
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Jarní semestr 2019 ⁄ 40 studentů
Odborná exkurze – vedoucí
Škola muzejní propedeutiky AMG (P. Holman)
Podzimní semestr 2019 ⁄ 35 studentů
Dějiny vědy a techniky
PedF MU Katedra historie (R. Slabotínský
Podzimní semestr 2019 ⁄ 32 studentů
Historie a vývoj automobilů
U3V VUT (S. Zouharová Dyková)
13. 5. 2019 ⁄ 80 studentů
Historie a vývoj automobilů na Moravě
U3V VUT (S. Zouharová Dyková)
20. 5. 2019 ⁄ 80 studentů

Dějiny užitého umění a uměleckých řemesel, Sběratelství a
Konzervace
SOU a SŠ tradičních řemesel, maturitní studijní obor Starožitník
(P. Stöhrová, P. Nekuža, R. Pelíšková)
2. pololetí školního roku 2018/2019 a 1. pololetí školního roku
2019/2020 ⁄ 7 studentů
Ediční činnost muzeí
FF MU Ústav archeologie (P. Stöhrová)
Podzimní a jarní semestr 2019/2020 ⁄ 10 studentů
Výuka k muzejní pedagogice a marketingu
FF MU ⁄ 22. 3. (A. Najbrtová)
Představení TMB pro studenty muzejní a galerijní pedagogiky
PedF UP Olomouc ⁄ 23. 3. (P. Stöhrová, A. Najbrtová)
Akreditovaný kurz Muzejní edukátor (A. Najbrtová)
Metodické centrum muzejní pedagogiky Brno ⁄ 11.–12. 3.
Představení TMB a výstavy Železná opona pro studenty
předmětu Muzejně výstavní kritika
FF MU ⁄ 22. 11. (A. Najbrtová)
ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE
Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Turnov ⁄ 18.–22. 3. 2019
1 student
FF MU Ústav evropské etnologie / Jarní semestr 2019 ⁄ 1 student
FF MU Ústav archeologie, oddělení muzeologie ⁄ Jarní semestr
2019 ⁄ 2 studenti
PedF MU ⁄ Jarní semestr 2019 / 1 student
Počet vedených či konzultovaných absolventských
prací a vypracovaných oponentských posudků
Vedení studentské práce Materiálový průzkum a konzervace
muzejní trofeje se zaměřením na korozi zinkových slitin
Ústav anorganické chemie, PřF MU ⁄ 10. 6. ⁄ 1 student
Konzultace k diplomové práci, mentoring spolupráce s TMB
Řecko ⁄ Jarní semestr 2019 ⁄ 1 student
Konzultace k diplomové práci – sbírka řemesel v TMB
FF MU, Ústav archeologie a muzeologie, oddělení muzeologie
Jarní semestr 2019 ⁄ 1 student
Konzultace k diplomové práci – Technické památky
PedF MU ⁄ Jarní semestr 2019 ⁄ 1 student

Posudek k návrhu statku na zápis do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury České republiky: Tradice krajkářství
na Vamberecku
Ministerstvo kultury ČR
Posudek disertační práce Procesy zmien v odevnej kultúre
v Javorníkoch od polovicie 19. storočia do polovice 20. storočia
na príklade obcí Štiavnik a Veľké Rovné
FF MU
Posudek návrhu kulturního statku TLK na zápis do Seznamu
nemateriálních statků TLK Zlínského kraje: Tradiční výroba
umělých květin, vonic a vínků
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Posudek návrhu kulturního statku TLK na zápis do Seznamu
nemateriálních statků TLK Zlínského kraje: Výtvarné
navrhování a tkaní tapisérií, koberců a jejich restaurování
v Moravské gobelínové manufaktuře
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Posudek článku Liturgický textil a jeho restaurování
Zprávy památkové péče
Posudek článku Druhý život „pařenic“
Národopisný věstník
Vedoucí magisterské diplomové práce
FF MU Ústav archeologie
Oponentský posudek závěrečné práce ŠMP
Škola muzejní propedeutiky AMG ⁄ 5 prací
Pozn. posudky a oponentí řízení zpracované v rámci metodické
činnosti Metodického centra konzervace a v rámci ediční činnosti
TMB jsou vykazovány samostatně v příslušncýh kapitolých.
9.2 Další vzdělávání zaměstnanců TMB
⁄
⁄
⁄
⁄

Kurz angličtiny pro zaměstnance TMB
Školení řidičů – referentů služebních vozidel
Školení bezpečnosti práce a požární ochrany
Rudolfinská akademie při Asociaci starožitníků, z. s. Praha 		
(dvouleté akreditované studium, P. Stöhrová)

výroční zpráva
2019

9.3 Členství v odborných komisích, redakčních radách,
poradních orgánech a dalších spolcích
DOVAT
Mgr. L. Anděl
Člen Předsednictva Českého výboru ICOM
Pokladník MUT (Middle European union of technical museums)
Mgr. H. Bartošová
Členka Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG
Členka Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
Lektorka Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
Členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost při Muzeu
města Letovice
Mgr. M. Gilbertová (Rosenfeld Cohen)
Členka Muzeologické komise AMG
Členka výboru CIMUSET ICOM
Mgr. P. Holman
Člen Muzeologické komise AMG
Člen Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
Člen poroty Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Mendelova
muzea Masarykovy univerzity
Člen lektorského sboru Školy muzejní propedeutiky
Mgr. O. Merta
člen Modelářská sekce při KPTMB
předseda Sekce industriální archeologie – Spolek Františka
Člen redakční rady recenzovaného časopisu Archeologia technica
PhDr. P. Mertová, Ph.D.
Členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Etnografického
ústavu MZM Brno
Členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea romské
kultury v Brně
Členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Členka redakční rady recenzovaného časopisu Textil v muzeu
Členka redakční rady recenzovaného časopisu Orlické hory
a Podorlicko, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Členka odborné Komise Bienále české krajky – Muzeum krajky Vamberk
Členka Etnografické komise AMG
Členka pracovní supiny Textil pod KKR AMG

Předsedkyně Textilní sekce KPTMB
Členka Národopisné společnost ČR
Mgr. P. Nekuža
Člen Muzeologické komise AMG
Člen ICOFOM ICOM
Předseda Společnosti přátel starožitných hodin, z. s. při KPTMB
Místopředseda Společnosti Flašinety a mechanické hrací stroje
při KPTMB
Člen nákupní komise MM v Hodoníně
Znalec při krajském soudu v Brně
Bc. R. Řezníček
Předseda sekce Klub policejní historie Brno při KPTMB
Mgr. R. Slabotínský
Člen Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG
Člen Komise muzejních historiků AMG
Člen redakční rady sborníku Muzea Brněnska
Mgr. P. Stöhrová
Tajemnice a členka Vědecké rady TMB a redakčních rad periodik TMB
Členka Národopisné společnosti ČR
Ing. I. Štěpánek
Předseda Komise konzervátorů-restaurátorů při AMG
Člen Českého komitétu Modrého štítu
Člen Komise ISO/A zabezpečení objektů
PhDr. N. Urbánková
Členka Knihovnické komise AMG
Členka výboru Komise pro regionální historii Moravy a Slezska AMG
Vedoucí Redaktorka Recenzovaného časopisu Historická fotografie
Mgr. J. Večeřa
Člen Muzeologické komise AMG
Předseda Vědecké rady TMB
Předseda Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost TMB
Ing. V. Vykydal
Předseda soutěže Gloria musaealis
Člen vědecké rady STM
Člen vědecké rady NTM
Člen rady NM
Člen rady Unie středoevropských technických muzeí (MUT)
Člen komise pro zápis sbírek do CES MK
Mgr. S. Zouharová Dyková
Členka CKHV Brno
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Členka Klubu policejní historie sekce Elegantních dam
Členka Z klubu a Wikov veteran clubu jako zástupkyně za TMB
Mgr. A. Najbertová
Členka Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
MCK
Ing. M. Mrázek Ph.D
Externí člen Výstavní rady NTM
Sekretář Spolku přesného lití
Předseda Komise pro historii slévárenství a umělecké lití
Předseda Komise pro bezpečnost v muzeích
Člen hodnotící komise
Ing. A. Selucká
Členka vědecké rady
Tajemnice Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů
Editorka časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory
Národní zástupce v evropském svazu konzervátorskorestaurátorských organizací E.C.C.O.
Kolektiv MCK
Členové Komise konzervátorů-restaurátorů AMG (Jihomoravská
sekce, pracovní skupina Kovy)

10. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
10.1 Publikační výstupy zapsané do RIV
Články typu Jneimp/Jimp/Jsc (v zahraničních databázích)
HLOŽEK, M. – TROJEK, T. – PROKEŠ, R. – KOMORÓCZY, B.: Recent
or Roman enamel? Resolution of dating of the unique find from
Mušov-Burgstall using techniques of X-ray fluorescence analysis.
Radiation Physics and Chemistry. 2019, 167, ISSN 0969-86-X.
Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0969806X18314348?via%3Dihub
HOLMAN, Pavel. Dokumentace průmyslu v muzeích – teorie a praxe.
Múzeum. 2019, (3), 2–6, ISSN 0027-5263.
ROSENFELD COHEN, Marie. Adolf Jebavý – uzenářský mistr
a mecenáš kulturního života. K historii a pramenům jednoho
z nejvýznamnějších brněnských výrobců. Muzeológia a kulturné
dedičstvo, 2019, 7(1), 155–166. ISSN 1339-2204, eISSN 2453-6759.
Nekuža, Petr – Stöhrová, Pavla. Dokumentace současnosti
v oblasti technického dědictví – vliv spolupráce muzejní instituce
se současným výrobním sektorem na strategii její odborné
činnosti. Muzeológia a kulturné dedičstvo, 2019, 7(1), 225–233.
ISSN 1339-2204, eISSN 2453-6759.
Články typu Jost (v českých recenzovaných periodikách)
ROSENFELD COHEN, Marie. Jan Hošek – Továrna jemných látek.
Příspěvek ke krátké historii světového exportéra. In: Vlastivědný
věstník moravský, 2019 (v tisku).
ROSENFELD CONEN, Marie. ICOM – CIMUSET 2019, Kyóto (Japonsko).
In: Museologia Brunensia, 2019 (v tisku).
MERTA, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých železářských
naseknutých lup z území Moravy. Archeologia technica, 2019, 30,
3–13. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
MERTOVÁ, Petra. Zhodnocení přínosu Technického muzea v Brně
ke kultivaci současného nožířského řemesla. Archeologia technica,
2019, 30, 14–19. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.

Merta, Ondřej. Známé nálezy raně středověkých železářských
naseknutých lup z území Moravy. Archeologia technica, 2019, 30,
3–13. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
Mertová, Petra. Zhodnocení přínosu Technického muzea v Brně
ke kultivaci současného nožířského řemesla. Archeologia technica,
2019, 30, 14–19. ISSN 1805-7241, ISBN 978-80-87896-77-8.
RAPOUCH, Karel Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit
136L. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, 9, 87–94. eISSN
2571-4384, pISSN 1805-0050.
Slabotínský, Radek. První výrobní družstvo dělníků pekařských
v Brně v letech 1907–1920. Příspěvek k dějinám družstevního hnutí.
In: Brno v minulosti a dnes, 2019, 32, 201–244. ISSN 0524-689X, ISBN
978-80-86736-57-0.
SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky a institut
milostí v letech 1948–1957. Historický exkurz. In: Sborník Archivu
bezpečnostních složek, 2019, 17 (v tisku). ISSN 2336-1387.
VANÍČEK, Petr: Granátometné pušky s křesadlovým zámkem
– průzkum a restaurování po požáru. In: Fórum pro konzervátoryrestaurátory, 2019, 9, 134–139. eISSN 2571-4384, pISSN 18050050.
Kniha – typ B
Dolák, Jan. Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-67-9.
Kocman, Tomáš. Silniční vozidla městské hromadné dopravy
ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-64-8.
MERTOVÁ, Petra: Metodika ochrany průmyslového dědictví
muzejními prostředky. Ostrava: Národní památkový ústav
a Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-79-2.

Němec, J. Motoristé na Šrébru a pod Šrébrem. Německý autoklub
Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými
organizacemi v Československu. Brno: Technické muzeum v Brně,
2019. ISBN 978-80-87896-74-7.
Stöhrová, Pavla (ed.). Karátové duše. Carat Souls. Katalog mezinárodní
výstavy šperků a historie zlatnického řemesla. Brno: Technické muzeum
v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-65-5. (bude hlášeno jako součást
výsledku typu Ekrit – výstava s kritickým katalogem)
Vaněk, Pavel – Řezníček, Roman – Pötscher, Franz – Wackerlig,
Peter (eds.). Železná opona 1948–1989. Odborný katalog. Brno:
Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-69-3. (bude
hlášeno jako součást výsledku typu Ekrit – výstava s kritickým
katalogem)
Vaněk, Pavel – Řezníček, Roman – Pötscher, Franz – Wackerlig,
Peter (eds.). Der Eiserne Vorhang 1948–1989. Fachkatalog. Brno:
Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-70-9.
Kapitola v knize – typ C
MAZÍK, Michal. Možnsoti identifikace granátů ručním XRF
spektrometrem. In: Hanus, Radek – Selucká, Alena – Stöhrová,
Pavla (eds.). Český granát. Historie, identifikace a zpracování v kontextu
muzejních sbírek. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 97880-87896-65-5.
MERTA, Ondřej. Raně středověké hutě. Vysoké pece v Hamrech.
Víte, že první auto s benzinovým motorem vyjelo v Rakousku-Uhersku z Adamova? Aktivity Lichtenštejnů u Adamova.
V Josefovském údolí se vyráběl i střelný prach. Čím nakrmit pece –
Dolování železných rud. Milířování, uhlířské placy. Františčina huť –
Poslední svědek místní průmyslové revoluce. Experimentální tavby.
Vápenné pece u huti. Nově postavená vápenka v areálu Františčiny
huti. Kameňák – muzeum, které musíte vidět. Švýcárna – změny
jejího využití. Althammer, vodní mlýn – od železa k obilí. Josefov –
Jeden, nebo dva rybníky v Josefově. Sklárna v Josefově. Váp, váp,
váápnóóó! Byla doopravdy v Předsíni Býčí skály kovárna? In: Musil,

výroční zpráva
2019

Rudolf (ed.): Moravský kras. Průvodce Josefovským a Křtinským
údolím. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 34–37, 48–49, 49–52,
52–53, 55–58, 68–73, 73–75, 76–80, 80–84, 84–86, 86, 86–88,
96–97, 108–109, 110–112, 116–117, 123–125, 176–179.

SLABOTÍNSKÝ, Radek. Amnestie prezidenta republiky a institut
milostí v letech 1948–1957. Historický exkurz. In: Sborník Archivu
bezpečnostních složek, roč. 17, 2019 (v tisku). ISSN 2336-1387.
10.2 Ostatní publikační činnost

Rosenfeld Cohen, Marie. K pramenům ke studiu zlatnického
řemesla a řemeslníků ve městě Brně (do období let 1945–46).
In: SLABOTÍNSKÝ, Radek (ed.). Morava a Slezsko v hospodářských
a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století. Brno: Technické
muzeum v Brně, 2019, s. 27–37. ISBN 978-80-87896-46-1.
SLABOTÍNSKÝ, Radek. Brněnské výstavní trhy v letech 1922 a 1923
a počátky brněnského výstaviště. In: SLABOTÍNSKÝ, Radek (ed.).
Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech
v 1. polovině 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019,
s. 118–131. ISBN 978-80-87896-46-1.
ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie. Československý automobilový
klub pro Moravu a Slezsko (ČAMS). In: SLABOTÍNSKÝ, Radek (ed.).
Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech
v 1. polovině 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019,
s. 38–50. ISBN 978-80-87896-46-1.
STEHLÍKOVÁ, Dana. Práce s českým granátem v Národním muzeu
v Praze v kontextu evropského sběratelství. In: Hanus, Radek –
Selucká, Alena – Stöhrová, Pavla (eds.). Český granát. Historie,
identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek. Brno:
Technické muzeum v Brně, 2019. ISBN 978-80-87896-65-5.
Článek ve sborníku – typ D
MERTA, Ondřej. The Water Mill in Slup, a virtue of necessity,
or a unique museum of milling? In: TIMS 13th Symposium 2011
Transaction. In: The International Molinological Society, 2019,
143–154, ISBN 978-92-9134-030-9.
ISBN 978-80-87896-76-1

obálka.indd 4

KOCMAN, Tomáš. Tramvajová doprava v Osijeku. In: Městská
doprava, 2019, (2), 58–74.
KOCMAN, Tomáš. Tramvajová doprava v Bělehradu – 1. část.
In: Městská doprava, 2019, (3), 54–74.
KOCMAN, Tomáš. Tramvajová doprava v Bělehradu – 2. část.
Její současnost In: Městská doprava, 2019, (4), 54–74
URBÁNKOVÁ, Naděžda. Mgr. Mariusz Makowski zemřel. Historická
fotografie, 2019. ISSN 1213-399X, ISBN 978-80-7469-094-5 (NA),
ISBN 978-80-87896-72-3 (TMB).

MORAVA A SLEZSKO V HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Mertová, Petra. Přehled vývoje československého textilního
průmyslu do vypuknutí velké hospodářské krize. In: Morava
a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině
20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, s. 7–26. ISBN
978-80-87896-46-1.

MORAVA A SLEZSKO
V HOSPODÁŘSKÝCH
A SOCIÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
V I. POLOVINĚ 20. STOLETÍ
RADEK SLABOTÍNSKÝ (ED.)
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11. EDIČNÍ ČINNOST
11.1 Periodické publikace

ARCHEOLOGIA
TECHNICA 29
ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ
ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI

Archeologia technica. Zkoumání výrobních objektů a technologií
archeologickými metodami. 2019, 30. ISSN 1805-7241, ISBN 97880-87896-77-8.
Náklad 100 ks
Textil v muzeu. 2019, 15. ISSN 1804-1752, ISBN 978-80-87896-75-4.
Náklad 300 ks
Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2019, 9. ISSN 1805-0050,
ISSN 2571-4384, ISBN 978-80-87896-71-6
Náklad 500 ks
Historická fotografie. 2019, 18. ISSN 1213-399X, ISBN 978-8087896-72-3
Náklad 500 ks (pro TMB 250 ks)

1
-66-2

/ RO ČN Í K 1 4 / 2 0 1 8

3.4.2019 11:54:55

TEXTIL V MUZEU
ROČNÍK 14 / 2018

Výroční zpráva za rok 2018. ISBN 978-80-87896-68-6
Náklad 70 ks + elektronická verze

STÖHROVÁ, Pavla (ed.). Karátové duše. Carat Souls. Katalog
mezinárodní výstavy šperků a historie zlatnického řemesla.
ISBN 978-80-87896-65-5.
(Náklad 500 ks)
Vaněk, Pavel – Řezníček, Roman – Pötscher, Franz – Wackerlig,
Peter (eds.). Železná opona 1948–1989. Odborný katalog. ISBN 97880-87896-69-3.
(Náklad 500 ks)

11.2 Neperiodické publikace
Dolák, Jan. Teoretická podstata muzeologie. ISBN 978-80-87896-67-9.
(Náklad 100 ks)

11.3 Elektronické dokumenty na hmotných nosičích a internetu

Kocman, Tomáš. Silniční vozidla městské hromadné dopravy
ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně. Brno: Technické muzeum v Brně. ISBN 978-80-87896-64-8.
(Náklad 500 ks)

T EX TI L V M UZ EU /

Slabotínský, Radek (ed.). Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v 1. polovině 20. století. ISBN 978-80-87896-76-1.
(Náklad 250 ks)

Vaněk, Pavel – Řezníček, Roman – Pötscher, Franz – Wackerlig,
Peter (eds.). Der Eiserne Vorhang 1948–1989. Fachkatalog. ISBN 97880-87896-70-9.
(Náklad 500 ks)

Hanus, Radek – Selucká, Alena – Stöhrová, Pavla (eds.).
Český granát. Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních
sbírek. ISBN 978-80-87896-65-5.
(Náklad 500 ks)

13.3.2019 10:46:53

Němec, Jan. Motoristé na Šrébru a pod Šrébrem. Německý autoklub
Nordböhmischer Kraftfahrerbund a jeho místo mezi motoristickými
organizacemi v Československu. ISBN 978-80-87896-74-7.
(Náklad 400 ks)

Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2019, 9. eISSN 2571-4384
URBÁNKOVÁ, Naděžda. Technické muzeum v Brně – historické snímky
http://www.technicalmuseum.cz/digitalizovane-sbirky/

odborná kolektivní monografie obsahuje komplexní informace o českém granátu, který patří
do skupiny minerálu granátu (chrom-pyrop) a jehož jedinečné vlastnosti a ohnivá barva jsou
spojeny výhradně s lokalitami v České republice. tento drahý kámen je popsán v kontextu
jeho geologických a mineralogických charakteristik, míst výskytu a těžby, zpracování a použití zejména ve šperkařství a dalších oblastech uměleckého řemesla. zvláštní pozornost je
věnována jeho zastoupení v českých muzejních sbírkách, možnostem jeho identifikace a péče
o předměty jím zdobené. v návaznosti na to je prostor věnován též užití českého granátu
v moderním a současném autorském šperku, problematice napodobenin českého granátu
nebo vlivu tohoto kamene na bižuterní produkci. jednotlivé kapitoly publikace byly zpracovány v návaznosti na potřebu ujasnění jednotné metodiky nedestruktivní identifikace českého
granátu a jeho odlišení od imitací. na základě spolupráce přírodovědců, muzejních odborníků
a specialistů z oblasti právní ochrany vzniklo ucelené mezioborové dílo, které odpovídá současným poznatkům a vývoji moderních metod analýz. Publikace je určena jak odborníkům
posuzujícím český granát, tak sběratelům, kurátorům, konzervátorům, restaurátorům a dalším
zájemcům a tvůrcům pracujícím s českým granátem.

boHemian garnet

History, identification and processing in tHe context of museum collections

the professional collective monograph consists of a complex information about bohemian
garnet which belongs to the mineral group of garnet (chrome pyrope). its unique qualities
and its fiery colour are connected only with localities in the czech Republic. this precious
stone is described in the context of its geological and mineralogical characteristics, deposits
and mining, processing and use, especially in jewellery making and other fields of arts and
crafts. a special attention is dedicated to its representation in czech museum collections, to
the possibilities of its identification and care of objects decorated with garnet. as a follow-up
to this, scope is also provided to the use of bohemian garnet in modern and contemporary
author’s jewellery, to the issues of imitations of bohemian garnet or to the influence of this
stone on fashion jewellery production. the chapters of the publication were processed following the fact that a clarifying of common methodologies of non-destructive identification
of bohemian garnet and its distinguishing from imitations are needed. in co-operation with
natural scientists, museum experts and specialists qualified in legal protection, a comprehensive interdisciplinary work was created which complies with the contemporary knowledge
and development of modern analysing methods. the publication is intended both for experts
who evaluate bohemian garnet and for collectors, curators, conservators, restorers and other
interested people and authors working with bohemian garnet.

Český granát / bohemian garnet

Český granát

Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejnícH sbírek

HistoRie, identifikace a zPRacování
v kontextu muzejnícH sbíRek
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bohemian garnet
HistoRy, identification
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of museum collections
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12. MARKETING A FUNDRAISING
12.1 Spolupráce s médii
Oddělení komunikace a marketingu v roce 2019 prohloubilo spolupráci s některými médii a zároveň navázalo spolupráci s novými
tak, aby byla maximalizována a zkvalitněna propagace muzea na
veřejnosti.
Televize
⁄ Česká televize – v rámci živých vstupů či přímo návštěvy studia
při vysílání v pořadech Dobré ráno (např. V. Persaň o vývoji osvětlení v historii lidstva, o vývoji komunikace, S. Zouharová Dyková
s ukázkami o životě na začátku 20. století a další), Události v regionech (přímé vstupy i reportáže z výstav, jako např. V těžkých
dobách 1918–1919, Železná opona 1948–1989 a další), živé
vysílání přímo ze studia Sama doma (A. Najbertová, L. Klusáčková
o edukačních programech TMB), vstupy do vysílání ČT 24 (např.
p. ředitel I. Štěpánek z akce Život za železnou oponou a další)
⁄ Oddělení se zúčastnilo prostřednictvím památek Vodní mlýn
ve Slupi a Stará huť u Adamova letního programu ČT Déčka Rozbzuč Déčko. V rámci TAMTAMu pravidelně tato televizní stanice
informuje o akcích a výstavách TMB, které mohou zaujmout
dětské diváky.
Pokračuje také pravidelná spolupráce s oblastní televizí TVBRNO1.
⁄ V rámci TV NOVA byla hostem S. Zouharová Dyková v pořadu
Snídaně s novou.
Rádia
⁄ Spolupráce se prohloubila v rámci živých vstupů a reportáží
k výstavám zejména s: Český rozhlas Brno, Český rozhlas Dvojka,
Český rozhlas plus a další.
⁄ Pokračovala pravidelná spolupráce s: Rádiem Krokodýl, Free
rádiem, Rádiem Petrov, Hitrádiem City Brno, Country Rádio, Rádiem
Beat, KISS, Frekvence 1.
⁄ V rámci dětských akcí pořádaných TMB se upevnila spolupráce
s Rádio Junior.
Tištěná média
⁄ Celorepubliková spolupráce s mediální skupinou MAFRA a jejími tituly – 5+2, Metro, Lidové noviny pokračovala i v roce 2019,
dále Právo, Deník, Blesk, AHA.

⁄ Spolupráce se zaměřila také na brněnské zpravodajství: Brněnský metropolitan, časopis Šalina, KAM v Brně, Královopolské listy,
S dětmi v Brně, zpravodaj Brno Střed, Brněnský zpravodaj a denní
tisk, dále na oblastní noviny např. na Vysočině (Žďárský deník,
týdeník Vysočina, Žďárský průvodce), Znojemsku, Hodoníně atp.
⁄ Spolupráce s časopisy Pro památky, Auto motor sport Classic,
Panorama Čechia, Tina, Turista, Moje země,
Internetové portály
⁄ Aktuálně.cz, Novinky.cz, Krajskélisty.cz, Jihomoravské novinky,
S dětmi v Brně, Propamátky, Deníky Rovnost (Brno – Hodonín –
Znojmo – Břeclav – Vyškov – Žďársko), 21.století.cz, Brněnská drbna,
JO magazín, regiony24.cz¨, brnotoday.cz, city.cz a další

12.2 On-line marketing
Webové stránky
O všech svých aktivitách oddělení komunikace a marketingu
s předstihem informuje na svých webových stránkách. Počet unikátních návštěvníků webové stránky TMB v roce 2019 dosáhl počtu
167 776, celkový počet návštěv webové stránky činil 270 512.
Sociální sítě
Facebooková stránka TMB (https://www.facebook.com/tmbrno/)
je už tradičně důležitým kanálem pro informování veřejnosti
o veškerém dění v muzeu. Aby oddělení komunikace a marketingu udržovali neustálý kontakt s fanoušky. Zveřejňují několik
příspěvků týdně a aktivně reagují na jejich zprávy, komentáře
či dotazy. Využívají i možností placené propagace příspěvků, vždy
s konkrétním zacílením skupiny, které se má reklama zobrazit.
Počet uživatelů, kteří stránku sledují, kontinuálně narůstá. Na konci
roku 2019 dosáhl facebookový profil TMB 9 085 sledujících.
Newsletter
Pracovníci oddělení komunikace a marketinu rozesílají prostřednictvím elektronického zpravodaje (newsletteru) přihlášeným
zájemcům informace o aktuálním dění v muzeu (nové výstavy,
akce, přednášky, dílny, vstupy zdarma, otevírací doba o svátcích
apod.). Průměrný počet otevření elektronického zpravodaje se

pohybuje okolo 40 %. Zájemci o zasílání newsletteru se mohou
sami přihlašovat prostřednictvím webových stránek a na facebookovém profilu TMB.
Turistické portály
Oddělení komunikace a marketingu vkládá informace o připravovaných výstavách a akcích na celou řadu turistických portálů,
které jsou pro návštěvníky také důležitým zdrojem informací při
vyhledávání tipů na výlety a akce.
www.kudyznudy.cz
www.gotobrno.cz
www.kdykde.cz
www.do-muzea.cz
www.jizni-morava.cz
www.vyletnicile.cz
www.mistnikultura.cz
www.eventaro.com
www.sematam.cz
www.ententyky.cz
Instagram
Oddělení komunikace a marketingu pokračuje v propagování
svých aktivit na sociální síti Instagram, která má v současnosti na
oficiálním profilu muzea (@technickemuzeum_brno) 695 aktivních uživatelů. Na udržení aktivního kontaktu s publikem využívá
např. živý přenos (live stream), placenou reklamu, Instagram TV,
Instagram Stories a nebo cross posting – zveřejňování obsahu,
který vytvořili v muzeu návštěvníci (např. fotografie a videa)
– tato forma propagace je tou nejdůvěryhodnější organickou
formou reklamy na zmiňované sociální síti – doporučení navštívit
muzeum vytvářejí samotní návštěvníci.
Twitter
V roce 2019 zahájilo oddělení komunikace a marketingu propagaci svých aktivit na sociální síti Twitter. Využívá fotografie,
zprávy, videa i odkazy k propagaci akcí v průběhu jejich příprav
a také v průběhu jejich realizace. Během roku narostl počet
followers na 102.
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12.3 Outdoorová reklama
O aktivitách muzea i o TMB samotném informovali pracovníci
oddělení komunikace a marketingu na billboardech, citylightech,
pomocí plakátů v městské hromadné dopravě i pomocí spotů
v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje. Dále spoty na obrazovkách v lékařských čekárnách a nemocnicích i ve volných prostorách města.

(Skalica, Myjava, Kúty) – zasílání propagačních materiálů a informací o pořádaných akcích a výstavách v TMB.
TMB navázalo spolupráci s agenturou Sun drive company
(produkční a reklamní agentura zabezpečující přípravu společenských akcí pro celou Českou republiku), díky které může své
aktivity prezentovat široké veřejnosti např. v nákupních centrech,
kde je možné zasáhnout širokou cílovou skupinu. V roce 2019
proběhla spolupráce na projektech Babička roku, Senioři v akci
nebo Mendel festival Brno.

12.4 Direct marketing
12.6 Fundraising a spolupráce s firmami a dalšími institucemi
Oddělení komunikace a marketingu rozesílá zájemcům newslettery, viz on-line markegting. V rámci různých veletrhů během
roku, jako např. Regiontour 2019 nebo mezinárodní veletrh
cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2019, komunikují přímo
s návštěvníky, zodpovídají jejich dotazy a prezentují nabídku
muzea podle konkrétního zájmu návštěvníka. Odtud pak čerpají
zpětnou vazbu pro svou práci. Totéž se děje i na odbornějších
veletrzích, jako např. mezinárodní veletrh Amper 2019 v březnu.
Obdobné možnosti mají pracovníci oddělení komunikace
a marketingu na veřejných akcích, které pořádá TMB ve své hlavní
budově, na památkách i na akcích, kterých se oddělení zúčastňuje jako spoluorganizátor (např. Revival – červen 2019) či člen
týmu (např. Festival vědy s JMK na Riviéře – září 2019).

12.5 Tiskoviny a propagační materiály
Pracovníci oddělení komunikace a marketingu vytvořili nový
design letáků o muzeu i o památkách, a to v anglické a německé
mutaci. Ty distribuují po informačních centrech v rámci České
republiky podle umístění dané památky či spolupráce s danou
oblastí anebo nabídkou, která je pro oslovený kraj zajímavá.
Oddělení rozšířilo síť partnerů v centru města – jedná se o vybrané kavárny, kina, knihovny (Moravská zemská knihovna, pobočky
Knihovny Jiřího Mahena, Bistro Franz, kavárna SKØG Urban Hub,
kino Scala a další). Se Slovenskou republikou – Turistická kancelář
Laa an der Thaya, Oblastní organizace cestovného ruchu Záhorie

V roce 2019 byla zajištěna finanční podpora TMB formou dotací
z Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, z Fondu malých
projektů Rakousko-Česká republika – viz kapitola další zdroje
financování. Muzeum v oblasti PR spolupracuje i s řadou dalších
firem a insitucí, např. SNIP & CO, Unis computer, Starez, Vysoké
učení technické v Brně, Asociace PCC, spol. s. r. o. (APC), Hvězdárna
a planetárium Brno, Masarykova univerzita, Kordis JMK atd.

12.7 Benefit program TMB
TMB v roce 2019 rozšířilo slevový program pro návštěvníky
muzea s vybranými gastro podniky: restaurace Portoriko, kavárna
The Roses Beer & Coffee, dále pokračovala ve spolupráci EON,
Student Agency.
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13. STAVEBNÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE
Areál TMB Terezy Novákové 64, Brno – Řečkovice
Objekt SO 012
V roce 2019 byly dokončeny práce spočívající v kompletní výměně okenních a dveřních prvků objektu včetně nových vnitřních
a vnějších parapetů. Proběhla oprava anglických dvorků a omítek
vstupního portálu u důvodu jejich havarijního stavu.
Příprava území pro stavbu „Centrální depozitář a příjmová
a montážní hala TMB“
Před samotnou realizací stavby bylo nutné provést sadové úpravy
spočívající v kácení zeleně, a to na základě stavebního povolení,
vyklizení objektu od komunálního odpadu (nábytek, bojlery, matrace, atd.) a demolici objektu SO 011 (objekt bývalé ošetřovny)
na základě povolení odstranění stavby. V areálu dále probíhala
běžná údržba. Například drobné opravy elektroinstalace, opravy
ZTI, dále opravy oplocení a osvětlení areálu, čištění kanalizace,
údržba zeleně, atd.
NKP větrný mlýn v Kuželově
Sanace větrného mlýna
V roce 2019 byla dokončena sanace trhlin nosného obvodového
zdiva spočívající v sešití trhlin pomocí helikální výztuže Helifix,
včetně částečné opravy vnitřních vápenných omítek. Následně
byla provedena kompletní výmalba celého mlýna vápenným
nátěrem. S ohledem na bezpečnost návštěvníků byla provedena
kompletní výměna narušených stropních trámů nad 1. N. P. a 2. N. P.
Dále byla provedena částečná výměna tesařských prvků
a technologických částí větrného mlýna. Na střeše byla provedena kompletní výměna šindele včetně plechové obšívky vrcholu
střechy a plechové korouhvičky. V rámci technologie mlýna
byla vyměněna hlavní hřídel včetně 4 kusů lopat. Celá akce byla
řádně ukončena dne 18. 9. 2019 vydáním kolaudačního souhlasu
s užíváním stavby. Provedenou obnovou byl výrazně zlepšen
technický stav památky, a tím pádem i zázemí a nabízené služby
pro návštěvníky. Obnova NKP byla částečně hrazena z finanční
podpory Jihomoravského kraje (400.000 Kč) na základě smlouvy
O poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK055659/18/OK.

Rekonstrukce historické stodoly
V roce 2019 byla Ing. arch. Radko Květem zpracována projektová
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, následně
byl vydán stavebním úřadem Velká nad Veličkou souhlas s ohlášením stavby. Na akci byla podána žádost o poskytnutí finančních
prostředků z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika – Fond malých projektů.
Hlavní budova TMB
Kabinet bezpečnosti v objektu TMB
Na základě zpracované projektové dokumentace Ing. arch. Pavlem
Havelkou bylo vydáno společné povolení pro umístění a povolení
stavby.
Rozšíření expozic a vybudování zázemí pro návštěvníky TMB
Před samotným zpracováním projektové dokumentace pro
stavební řízení bylo nutné nechat vypracovat studii, která prověří
námi zadané požadavky k danému prostoru a nabídne optimální
řešení stavby. Studie byla využita pro jednání s Ministerstvem
kultury ČR a následně bude využita jako podklad pro výběrové
řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
V objektu probíhala běžná údržba a opravy maleb, elektroinstalace, opravy ZTI a dále provádění revizí v termínech dle platných
předpisů.
NKP vodní mlýn ve Slupi
Sekernické a drobné stavební práce
Výměna lopatek a oprava hřídelí vodních kol, oprava zábradlí
a lávky, oprava a doplnění dřevěných kostek podlahy v podloubí,
dále byla provedena oprava římsy, omítek a střešní krytiny.
Rekonstrukce – modernizace EPS
Byla provedena rekonstrukce EPS spočívající v modernizaci
a rozšíření stávajícího systému EPS. Akce byla hrazena z programu MKČR – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního
dědictví ISO/A 2019, i. č. 134V512000124 ve výši 532.444 Kč.

Stará huť u Adamova
Stavební úpravy NKP „Kameňák“ včetně rozšíření expozice
Na předmětnou akci byla zpracována kompletní projektová
dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby.
Po obdržení všech závazných stanovisek dotčených orgánů,
včetně závazného stanoviska Odboru kultury a památkové péče,
Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla podána žádost
o Stavební povolení. Na akci byla podána žádost o poskytnutí
finančních prostředků z programu IROP – MAS Moravský kras.
Dílny a depozitář v Židenicích
Rekonstrukce stropní konstrukce nad depozitářem a sedlové
střechy nad objektem Rokycanova 33
Na předmětnou akci byla zpracována kompletní projektová
dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby. Následně byl vydán Územní souhlas a posléze i Stavební povolení
s nabytím právní moci. Po zpracování zadávací dokumentace
bylo v roce 2019 zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Akce je hrazena z dotace ze státního rozpočtu.
Další akce investičně provozního charakteru
⁄ příprava a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů
⁄ zajišťování autoprovozu, pořízení nových služebních vozidel
⁄ zajišťování, sledování a spotřeba energií a médií – plyn, elektřina,
voda, pohonné hmoty
⁄ zajišťování kancelářských potřeb, čisticích prostředků a úklidových pomůcek
⁄ příprava, sjednávání a sledování nájemních a pojistných smluv
⁄ zpracování podkladů, hlášení a rozborů pro MKČR a ostatní
státní instituce
⁄ spoluúčast při přípravě výstav a akcí TMB

14. spolupracující subjekty
Akce hrazené ze státního rozpočtu (dotace)
Identifikační číslo akce: 134V131000029 – TMB, Rekonstrukce
stropní konstrukce nad depozitářem a sedlové střechy nad objektem Rokycanova 33, Brno – Židenice
Identifikační číslo akce: 134V512000124 – Rekonstrukce – modernizace EPS – Vodní mlýn ve Slupi
Akce hrazené z rozpočtu Jihomoravského kraje
(dotace)
Smlouva číslo: JMK055659/18/OK – Sanace větrného mlýna v Kuželově

Větrný mlýn v Kuželově
⁄ Elektrického zařízení budov
⁄ Přenosné hasicí přístroje
⁄ PZTS
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
⁄ Přenosné hasicí přístroje
⁄ PZTS
Dílny a depozitář v Židenicích
⁄ Přenosné hasicí přístroje
⁄ Elektrického zařízení budovy
⁄ Tlakové nádoby
⁄ Plynových zařízení

Kontroly a revize
Hlavní budova TMB
⁄ PZTS, CCTV – pravidelná revize v předepsaných intervalech
⁄ EPS – pravidelná revize v předepsaných intervalech
⁄ Přenosné hasicí přístroje vč. vnitřních hydrantů
⁄ Požární klapky – pravidelná revize v předepsaných intervalech
⁄ Požární přetlakové větrání vč. zdroje UPS
⁄ Plynové zařízení, tlakové nádoby
⁄ Nouzové osvětlení vč. zdroje UPS
⁄ Elektrické spotřebiče vč. ručního nářadí
⁄ Elektrického zařízení budovy
Areál vojenských kasáren v Řečkovicích
⁄ PZTS, CCTV – pravidelná revize v předepsaných intervalech
⁄ EPS – pravidelná revize v předepsaných intervalech
⁄ Elektrického zařízení budov
⁄ SHZ, přenosné hasicí přístroje
⁄ Tlakové nádoby
⁄ Plynových zařízení
Areál MHD v Líšni
⁄ Elektrického zařízení budov
⁄ Přenosné hasicí přístroje
⁄ Tlakové nádoby

Vodní mlýn ve Slupi
⁄ PZTS, EPS
⁄ Přenosné hasicí přístroje
Kovárna v Těšanech
⁄ Přenosné hasicí přístroje
Stará Huť u Adamova
⁄ Elektrického zařízení budov
⁄ PZTS, EPS
⁄ Přenosné hasicí přístroje
ČINNOST PRACOVIŠTĚ ISO
V TMB není zřízeno

Archiv bezpečnostních složek Kanice / Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou / Drah – servis, spol. s.r.o. / DP
hl. m. Prahy – podnikový archiv / Muzeum DP / Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice/ Vojenský historický ústav Praha /
Hradní stráž ČR / Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
/ Starosta městyse Šatov / Klub vojenské a policejní historie
Československo / Klub policejní historie Brno / Národní park
Podyjí / Sbor dobrovolných hasičů Šatov / Kynologický klub Nový
Šaldorf / Rezekvítek, z.s. / EBSCO Information Services / Brno
Expat Centre / Spolek přátel Moravské galerie / Národní galerie
Praha / Projekt Cesta pro mladé / Projekt Erasmus Plus / Komise
ICOM – CIMUSET / Městské kulturní středisko Letovice / Opavská
kulturní organizace / Textilní zkušební ústav s.p./ Archaia, z.ú. /
Industriální stopy / Archeologický ústav A ČR / VŠCHT / Univerzita
Hradec Králové / Obecní úřad Těšany / NPÚ / AMG / Český výbor
ICOM / Moravská galerie v Brně / Slovenské národní muzeum
/ Muzeum Betliar / Regionální muzeum v Mikulově / Moravské
zemské muzeum / Jihomoravské muzeum ve Znojmě / Muzeum
umění Olomouc / Slovácké muzeum v Uherském Hradišti /
Děkanství znojemské / Národní knihovna / Regionální muzeum
v Teplicích / Valašské muzeum v Rožnově p. Radhoštěm / FSI VUT
Brno / FEKT VUT v Brně / FAST VUT v Brně / PřF MU Brno / FF MU
Brno / E.C.C.O., Europian Confederation of Conservator-Restorers
Organisations / Správa CHKO Moravský kras / Muzeum Blanenska
/ Muzeum starých strojů Žamberk / Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví / Geofyzikální ústav AVČR /
Muzeum města Brna / Východočeské muzeum v Pardubicích /

15. ROZPOČET ORGANIZACE A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Technické muzeum v Brně dosáhlo v rozpočtovém roce 2019
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 310 491,19 Kč. Výsledná
částka představuje 0,27 % z celkových výnosů organizace v roce
2019. Organizace měla k 1. 1. 2019 schválený rozpočet ve výši
102 532 717 Kč.
Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 92 292 717 Kč, výnosy
z činnosti 8 660 000 Kč a účelové dotace 1 580 000 Kč.
Skutečnost k 31. 12. 2019 činí:
Náklady

115 272 601,43 Kč

Výnosy

115 583 092,62 Kč

Výsledek hospodaření

310 491,19 Kč

Výsledná výše výnosů byla 115 583 092,62 Kč oproti schválenému rozpočtu 102 532 717 Kč. Rozdílu mezi výnosy bylo dosaženo
prostřednictvím rozpočtových úprav ze strany zřizovatele v průběhu roku, získáním mimorozpočtových dotačních prostředků,
a vyšších výnosů z činnosti oproti očekávané skutečnosti.
Náklady pak dosáhly výše 115 272 601,43 Kč oproti schválenému
rozpočtu 100 106 060 Kč.
Porovnáním výsledků hospodaření organizace v časové řadě
roků 2015 až 2019 zjistíme, že zlepšený hospodářský výsledek se
dlouhodobě pohybuje kolem 0,3 % celkových výnosů. Vzhledem
k tomu, že hospodářský výsledek zůstává vyrovnaný a celkové
náklady organizace naopak rostou, se velikost hospodářského
výsledku vzhledem k nákladům každoročně snižuje. Hospodaření
organizace lze tedy v dlouhodobém časovém horizontu považovat za relativně vyrovnané:
Výsledek hospodaření:
Rok

2015 2016 2017 2018 2019

Výsledek hospodaření (VH)

282

262

269

311

310

V roce 2019 proběhlo celkem 13 úprav rozpočtu organizace:
Mezi nejvýznamnější rozpočtové úpravy patřila č. 1 ve výši
1 019 473 Kč, jejímž prostřednictvím byl navýšen rozpočet projektu „Pád železné opony“ (na ten byla již v rámci Kulturních aktivit,
přidělených do schváleného rozpočtu, alokována částka 800 000 Kč)

a zafinancována realizace stánku na prezentaci MK ČR na veletrhu
Regiontour. V rámci úpravy č. 2 byly přiděleny investiční prostředky
z oblasti VaV na rok 2019, zatímco rozpočtová úprava č. 3 zahrnovala investiční dotaci na opravu havarijního stavu střechy a stropu
depozitáře TMB v Brně – Židenicích, která se realizuje v roce 2020.
Druhá investiční dotace byla přidělena v rámci ÚR č. 8 z programu
ISO, díky níž byla rekonstruována PZTS na vodním mlýně ve Slupi.
Poslední významnou rozpočtovou úpravu roku byla ÚR č. 11, jíž
byly organizaci přiděleny zdroje na výstavu konající se v roce 2020
„Robot 2020“, dále prostředky na kompenzaci zvýšených mzdových
nákladů z důvodů konání velkého množství akcí, výstav a obecně
muzejní činnosti, a v neposlední řadě částka prostředky na opravu
havarijních stavů památkových objektů ve správě TMB. Jednalo se
o větrný mlýn v Kuželově a vodní mlýn ve Slupi. Prostředky ve výši
2 500 000 Kč určené na kompenzaci zvýšených nákladů na výstavu
„Robot 2020“ byly z důvodů konání této výstavy až v roce 2020
zaúčtovány na účet časového rozlišení 384 Výnosy příštích období
a budou použity až v tomto roce.
Celkově byl rozpočet organizace roku 2019 prostřednictvím
rozpočtových úprav navýšen o neinvestiční prostředky ve výši
9 675 554,50 Kč a o investiční prostředky ve výši 8 430 944 Kč.
Výnosy
Vyšších výnosů o 3 374 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu organizace
dosáhla částečně díky vyšším výnosům z prodeje služeb (o 713 tis. Kč
vyšší díky zvýšení návštěvnosti), dále pak vyššími výnosy z pronájmu
(o 1 057 tis. Kč vyšší) a výnosy z prodaného zboží (o cca 111 tis. Kč
vyšší). Organizaci se v roce 2019 podařilo získat mimorozpočtové
prostředky ve výši 2 963 668 Kč (o 1 623 868 Kč více, než v roce 2018),
které se rovněž projevily v navýšení výnosů. Ve výnosech z pronájmů
se projevilo získání nájemce v podobě školního zařízení soukromé ZŠ
do areálu v Brně – Řečkovicích v průběhu roku. V navýšení ostatních výnosů se projevily především původně neplánované výnosy
v podobě restaurování sbírkových předmětů pro Slovenské národné
muzeum (441 tis. Kč), získaná pohledávka od firmy Rech (291 tis. Kč)
a výnosy za reklamu (191 tis. Kč). Z těchto důvodů činily Ostatní výnosy z činnosti o cca 930 tis. Kč více než v upraveném rozpočtu.
Vyšší celkové výnosy umožnily organizaci použití těchto prostředků na provoz organizace, ve výsledku byly celkové náklady
vyšší o cca 3 074 tis. Kč než upravený rozpočet a použity byly

především na úhradu zvýšených nákladů na energie (o 1 111 tis.
vyšší než v roce 2018), ostatní služby a pořízení DDHM.
Nárůst návštěvnosti se projevil se i na výši výnosů ze vstupného,
jak dokládá tabulka a graf níže. Výše výnosů se dlouhodobě drží
v relativně vyrovnané hladině. Výjimkou jsou roky 2016 a 2017,
kde nadmíru úspěšné výstavní projekty ovlivnily i výši výnosů.
Vývoj výnosů ze vstupného:
Rok

2018 2016 2017 2018 2019

Vývoj výnosů ze vstupného 5 150 6 084 7 833 5 116 5 214
Náklady
Ve shrnující tabulce jsou uvedeny podíly jednotlivých druhů
nákladů na celkových nákladech organizace. Celkové náklady
představovaly částku 115 273 tis. Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší podíl na nákladech mají
režijní náklady, především pak osobní náklady včetně zákonných
odvodů (cca 44 %), dále ostatní služby (21%). Náklady z odpisů
tvořily cca 10% a energie 8% celkových nákladů. Především výše
nákladů na energie překročila plánovaný rozpočet o více než 500 tis.
Kč a náklady minulého roku 2018 o více než 1000 tis. Kč, což
je skutečnost odrážející nad rámec očekávání vysoké navýšení cen
energií na trhu s komoditami. Organizaci se však podařilo vykrýt tyto
zvýšené náklady vyššími výnosy z pronájmů. Náklady na spotřebu
materiálu, opravy a udržování, náklady z DDM a ostatní náklady
z činnosti jsou proměnlivé, odvislé od specifických úkonů v daném
roce dle stanoveného plánu činnosti organizace, a v roce 2019 činily
cca 17 % celkových nákladů organizace.
Mzdové náklady
Objem mzdových prostředků stanovený schváleným rozpočtem
pro rok 2019 činil 32 667 969 Kč na platy zaměstnanců (v této
částce je zahrnuto 416 760 Kč z dotací programu Kulturní aktivity)
a 1 287 361 Kč na ostatní osobní náklady (v této částce je zahrnuto 130 361 Kč opět z programu Kulturních aktivit).
V průběhu roku 2019 byly prostředky na mzdové náklady navýšeny prostřednictvím rozpočtových úprav:
⁄ Úprava rozpočtu č. 1: v rámci této ÚR proběhlo navýšení limitu
na ostatní osobní náklady o 10 000 Kč;

výroční zpráva
2019

/ 75

⁄ Úprava rozpočtu č. 2: navýšení mzdových nákladů vč. zákonných odvodů o částku 1 252 000 Kč, jednalo se o dotace NAKI
a IP DKRVO;
⁄ Úprava rozpočtu č. 6: navýšení mzdových prostředků o 36 000 Kč –
dorovnání IP DKRVO;
⁄ Úprava rozpočtu č. 7: navýšení mezd o částku 106 665 Kč;
⁄ Úprava rozpočtu č. 11: navýšení mzdových prostředků
o 2 040 000 Kč vč. zákonných odvodů související s větším rozsahem uskutečněných akcí;
⁄ Úprava rozpočtu č. 12: navýšení mzdových prostředků vč. odvodů
o 40 876 Kč na kompenzaci zvýšených osobních nákladů;
⁄ Úprava rozpočtu č. 13: navýšení mezd o částku 213 329 Kč.

V níže uvedené tabulce a grafu je uveden podíl mzdových nákladů k celkovým nákladům organizace za období let 2015–2019.
Náklady zahrnují rozpočtové i mimorozpočtové zdroje:

Organizaci se průběžně daří zvyšovat každoroční podíl získaných mimorozpočtových prostředků na celkových výnosech, jak
dokládá tabulka a graf:

Rok

Rok
Mimorozp.zdroje (v tis.Kč)
% z celk.výnosů

V oblasti Ostatních osobních nákladů (OON) byla ve schváleném
rozpočtu organizace stanovena částka 1 287 361 Kč (z níž
1 157 000 Kč činily prostředky provozní a 130 361 Kč dotace
Kulturní aktivity, konkrétně projekty Vydání odborných recenzovaných publikací a Metodické centrum konzervace).

Statutární město Brno

Mimorozpočtové zdroje prostředků OON činily:
⁄ INTERREG akce Železná opona, částka 90 050 Kč;
⁄ Statutární město Brno, projekt Výtvarná dílna, částka 12 000 Kč;
⁄ Vysoké učení technické v Brně, Projekt NAKI DG18P02OVV068
Komplexní diagnostika pálených zdicích prvků historických
objektů, částka 80 000 Kč.
Schválený přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2019 činil
96,00 úvazků. Úpravou rozpočtu č. 7 byl však celkový limit krácen
na 93,8 PPZ, který platil až do závěru roku. Skutečný průměrný
přepočtený stav zaměstnanců za rok 2019 pak představoval
92,00 zaměstnanců.

2015

2016

2017

2018

2019

Náklady organizace k 31.12.2019 85 919 88 615 101 930 111 782 115 273
Mzdové náklady (včetně OON)

24 164 26 645 29 831 32 549 37 129

Podíl mzdových nákladů (%)

28,13

30,07

29,27

29,11

32,2

V roce 2019 bylo provedeno celkem 7 kontrol:
Mimorozpočtové zdroje financování
V roce 2019 organizace získala mimorozpočtové zdroje v celkové
výši 2 963 668 Kč:
Poskytovatel dotace

Částka v Kč

Statutární město Brno

Projekt
Oprava a zprovoznění historických
tramvajových vozů pro jejich prezentaci při 150. výročí MHD v Brně
Dílna tradičních lidových řemesel

Jihomoravský kraj

Sanace větrného mlýna v Kuželově

400 000

Jihomoravský kraj

Festival muzejních nocí

25 000
43 000

Vysoké učení technické Komplexní diagnostika pálených
v Brně
zdicích prvků (NAKI)
Obec Ořechov

2 300 000

Refundace mzdových nákladů

187 000
8 668

Celkem

2 963 668

V roce 2019 byla organizaci přidělena dotace na výměnu oken
na vodním mlýně ve Slupi ve výši 400 000 Kč z Jihomoravského
kraje. Tyto prostředky však budou využity až v roce 2020, proto
není tato dotace uvedená v tabulce výše.

Druh nákladu materiál energie opr. a udr. cestovné služby mzdové náklady zák.poj. zák.soc. náklady odpisy nákl.z DDM ost.nákl. z činn. ostatní
Podíl v %

3,4

7,9

10,7

0,7

21,1

32,2

2015 2016 2017 2018 2019
1 204 303 514 1 340 2 964
1,4
0,3
0,5
1,2
2,6

10,5

1,6

9,6

1,3

0,7

0,3

Vnitřní kontroly
⁄ Audit směrnice Řešení mimořádných a krizových situací v TMB –
bez zjištění.
⁄ Audit vybraných veřejných zakázek v TMB – nebyl vytvořen
záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem závazku,
což organizace napravila v souladu se Stanoviskem OCHJ č. 5/2018.
Vnější kontroly
⁄ Povinnosti k zajištění bezpečnosti práce – nebyly zjištěny zjevné
nedostatky.
⁄ Hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem státu,
efektivnost a účelnost operací v r. 2018 – zjištění:
1) porušení §27odst.2z.č.219/2000 Sb. (nájemní smlouva uzavřena
na déle než 8 let) – nápravné opatření v podobě uzavření nové
smlouvy;
2) porušení NV č. 168/2002 (provozování dopravy) – nápravné
opatření v podobě proškolení zaměstnanců a vytvoření metodického pokynu pro vyplňování záznamů o provozu vozidla a cestovních
příkazů;
3) porušení §20 (1) vyhl. 62/2001 (likvidace majetku) – nápravným opatřením bylo vytvoření nového mechanismu pro nabízení
nepotřebného majetku, včetně nabídky soukromým subjektům
v případě nezájmu státních institucí.
⁄ Kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné
zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové
kázně – bez zjištění.
⁄ Kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné
zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové
kázně – bez zjištění.
⁄ Kontrola nad dodržováním zákona o střelných zbraních – bez
zjištění.
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Pracovní poměry v TMB v roce 2019
Nástupy do TMB
Výstupy z TMB

Ženy
46
-

Muži
51

16
5
3

19
7
2

CELKEM
46
51
97
35
12
5

Vzdělání k 31. 12. 2019
Základní vzdělání
Vyučení bez maturity
Vyučení s maturitou
Střední s maturitou (odborné i všeobecné)
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Ženy
2
4
2
11
2
25
46

Muži
11
5
9
26
51

CELKEM
2
15
7
20
2
51
97

%
2,06
15,46
7,22
20,62
2,06
52,58
100,00

Pracovní zařazení CZ-ISCO k 31. 12. 2019:
SK 1: Zákonodárci a řídící pracovníci
SK 2: Specialisté
SK 3: Techničtí a odborní pracovníci
SK 4: Úředníci a administrativní pracovníci
SK 5: Pracovníci ve službách a prodeji
SK 6: Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství
SK 7: Řemeslníci a opraváři
SK 8: Obsluha strojů a zařízení, montéři
SK 9: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Ženy
1
19
5
12
5
1
3
46

Muži
3
18
17
5
7
1
51

CELKEM
4
37
22
12
10
8
1
3
97

%
4,12
38,15
22,18
12,37
10,31
8,25
1,03
3,09
100,00

Počet žen
Počet mužů
Celkový počet zaměstnanců v Technickém muzeu v Brně k 31. 12. 2019
Z toho nad 55 let
V tom zaměstnanci v důchodovém věku
Osoby OZP

Věk k 31. 12. 2019
Do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více

Ženy
5
10
10
15
6
46

Muži
1
4
7
16
11
12
51

CE;LKEM
1
9
17
26
26
18
97

%
1,03
9,28
17,53
26,80
26,80
18,56
100,00

CELKEM
12
14

Ženy
10
8

Muži
2
6

PRACOVIŠTĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 80/2004 Sb.
Informace o skladbě a počtu žádostí o vydání osvědčení o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty za rok 2019 podle zákona
č. 80/2004, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb. o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty ve znění zákona č. 122/2000,
zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva kultury ČR č.j.
MK 29452/2018:
⁄ celkový počet přijatých žádostí
11 ks
⁄ celkový počet vydaných osvědčení na dobu určitou
11 ks
⁄ celkový počet vydaných osvědčení k trvalému vývozu 0 ks

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2019 o informační povinnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle § 18 zákona:
⁄ počet podaných žádostí o informace
1
(viz odkaz http://www.technicalmuseum.cz/o-muzeu/vyzadane-			
informace/) a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
⁄ počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
⁄ opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,
a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
na právní zastoupení
0
⁄ výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
⁄ počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0
⁄ další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
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MÚZO Praha s.r.o.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 , 61200 Brno
1

2

3

4

NETTO

MINULÉ
(netto)

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Syntetický
účet

BRUTTO

KOREKCE

AKTIVA CELKEM

706 074 449,83

316 727 836,80

389 346 613,03

385 107 087,20

Stálá aktiva

678 643 784,04

316 082 237,60

362 561 546,44

363 478 744,47

2 181 036,60

1 492 334,60

688 702,00

548 893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

0,00

0,00

0,00

0,00

Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

895 411,60

895 411,60

0,00

0,00

A.I.6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

1 285 625,00

596 923,00

688 702,00

548 893,00

A.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.9.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

676 462 747,44

314 589 903,00

361 872 844,44

362 929 851,47

A.II.1.

Pozemky

031

28 011 192,00

0,00

28 011 192,00

28 011 192,00

A.II.2.

Kulturní předměty

032

9 140 411,66

0,00

9 140 411,66

4 571 989,66

A.II.3.

Stavby

021

535 342 643,00

250 982 428,00

284 360 215,00

292 294 806,00

A.II.4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

56 793 684,00

30 386 366,00

26 407 318,00

26 747 463,00

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

33 194 782,00

33 194 782,00

0,00

0,00

A.II.7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

152 782,00

26 327,00

126 455,00

136 646,00

A.II.8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

13 827 252,78

0,00

13 827 252,78

11 167 754,81

A.II.9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.10.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka

Název položky

AKTIVA
A.
A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

A.I.2.

Software

A.I.3.

10.02.2020
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1

2

3

4

NETTO

MINULÉ
(netto)

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Syntetický
účet

BRUTTO

Položka

Název položky

A.III.2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.

Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Oběžná aktiva

27 430 665,79

645 599,20

26 785 066,59

21 628 342,73

B.I.

Zásoby

936 190,56

0,00

936 190,56

1 257 601,64

B.I.1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Materiál na skladě

112

147 879,75

0,00

147 879,75

139 252,71

B.I.3.

Materiál na cestě

119

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.8.

Zboží na skladě

132

788 310,81

0,00

788 310,81

1 118 348,93

B.I.9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.

Krátkodobé pohledávky

2 299 440,74

645 599,20

1 653 841,54

1 120 472,67

B.II.1.

Odběratelé

311

770 978,59

645 599,20

125 379,39

198 104,54

B.II.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

208 697,00

0,00

208 697,00

296 945,82

B.II.5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

690,00

0,00

690,00

11 928,00

B.II.10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00
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3

4

NETTO

MINULÉ
(netto)

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Syntetický
účet

BRUTTO

Položka

Název položky

B.II.13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.15.

Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.16.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.30.

Náklady příštích období

381

225 890,59

0,00

225 890,59

313 251,38

B.II.31.

Příjmy příštích období

385

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.32.

Dohadné účty aktivní

388

1 075 052,30

0,00

1 075 052,30

282 793,93

B.II.33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

B.III.

Krátkodobý finanční majetek

B.III.1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III.2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III.3.

KOREKCE

18 132,26

0,00

18 132,26

17 449,00

24 195 034,49

0,00

24 195 034,49

19 250 268,42

251

0,00

0,00

0,00

0,00

253

0,00

0,00

0,00

0,00

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.5.

Jiné běžné účty

245

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.9.

Běžný účet

241

23 006 802,45

0,00

23 006 802,45

18 384 508,75

B.III.10.

Běžný účet FKSP

243

994 947,37

0,00

994 947,37

684 172,33

B.III.15.

Ceniny

263

136 870,22

0,00

136 870,22

116 530,46

B.III.16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.17.

Pokladna

261

56 414,45

0,00

56 414,45

65 056,88

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

1

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA

PASIVA CELKEM

389 346 613,03

385 107 087,20

C.

Vlastní kapitál

372 877 759,34

375 042 834,46

C.I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

359 091 899,33

363 751 277,93

C.I.1.

Jmění účetní jednotky

401

359 169 023,12

363 828 401,72

C.I.3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

0,00

0,00

10.02.2020
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Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

1

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.I.4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

C.I.5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-77 123,79

-77 123,79

C.I.6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0,00

0,00

C.I.7.

Opravy předcházejících účetních období

408

0,00

0,00

C.II.

Fondy účetní jednotky

13 475 368,82

10 979 867,74

C.II.1.

Fond odměn

411

1 257 669,00

1 008 318,00

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

996 634,11

711 380,05

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

418 738,82

418 738,82

C.II.4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

50 000,00

50 000,00

C.II.5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

10 752 326,89

8 791 430,87

C.III.

Výsledek hospodaření

310 491,19

311 688,79

C.III.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

310 491,19

311 688,79

C.III.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

C.III.3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

0,00

0,00

D.

Cizí zdroje

16 468 853,69

10 064 252,74

D.I.

Rezervy

0,00

0,00

D.I.1.

Rezervy

D.II.

Dlouhodobé závazky

D.II.1.

Dlouhodobé úvěry

D.II.2.
D.II.4.

0,00

0,00

254 820,00

560,00

451

0,00

0,00

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0,00

0,00

D.II.7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

0,00

0,00

D.II.8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

254 820,00

560,00

D.III.

Krátkodobé závazky

16 214 033,69

10 063 692,74

D.III.1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

D.III.4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

D.III.5.

Dodavatelé

321

7 848 818,46

4 766 923,52

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

143 800,00

23 800,00

D.III.9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

D.III.10.

Zaměstnanci

331

285 899,00

482 296,00

D.III.11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

2 133 367,00

1 909 122,00

D.III.12.

Sociální zabezpečení

336

997 713,00

967 537,00

D.III.13.

Zdravotní pojištění

337

430 354,00

415 197,00

10.02.2020
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Číslo
položky

Syntetický
účet

Název položky

1

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

D.III.14.

Důchodové spoření

338

0,00

D.III.15.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

D.III.16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

411 823,00

414 992,00

D.III.17.

Daň z přidané hodnoty

343

443 217,68

620 006,22

D.III.18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0,00

0,00

D.III.19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

0,00

D.III.20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0,00

0,00

D.III.32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

400 000,00

400 000,00

D.III.35.

Výdaje příštích období

383

0,00

0,00

D.III.36.

Výnosy příštích období

384

2 563 073,00

0,00

D.III.37.

Dohadné účty pasivní

389

366 749,55

63 819,00

D.III.38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

189 219,00

0,00

Sestavil:

10.02.2020

Kontroloval:

Razítko:

/ 81
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VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2019

MÚZO Praha s.r.o.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 , 61200 Brno
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Hlavní činnost

MINULÉ
Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

115 272 601,43

0,00

110 781 749,77

0,00

A.I.

Náklady z činnosti

115 256 737,24

0,00

110 766 857,04

0,00

A.I.1.

Spotřeba materiálu

501

3 906 656,23

0,00

3 994 006,43

0,00

A.I.2.

Spotřeba energie

502

9 053 705,81

0,00

7 942 670,84

0,00

A.I.3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.4.

Prodané zboží

504

288 250,01

0,00

293 994,62

0,00

A.I.5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.6.

Aktivace oběžného majetku

507

-258 613,50

0,00

-165 045,00

0,00

A.I.7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.8.

Opravy a udržování

511

12 320 403,29

0,00

12 826 676,45

0,00

A.I.9.

Cestovné

512

859 089,84

0,00

931 767,74

0,00

A.I.10.

Náklady na reprezentaci

513

282 091,00

0,00

284 185,12

0,00

A.I.11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.12.

Ostatní služby

518

24 316 321,23

0,00

24 918 316,67

0,00

A.I.13.

Mzdové náklady

521

37 129 376,00

0,00

32 549 234,00

0,00

A.I.14.

Zákonné sociální pojištění

524

12 093 536,00

0,00

10 469 232,00

0,00

A.I.15.

Jiné sociální pojištění

525

99 925,00

0,00

92 925,00

0,00

A.I.16.

Zákonné sociální náklady

527

1 802 053,29

0,00

1 925 067,67

0,00

A.I.17.

Jiné sociální náklady

528

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.19.

Daň z nemovitostí

532

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.20.

Jiné daně a poplatky

538

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.23.

Jiné pokuty a penále

542

0,00

0,00

1 834,00

0,00

A.I.24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Hlavní činnost

MINULÉ
Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

A.I.26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.27.

Tvorba fondů

548

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

11 057 328,00

0,00

11 373 037,00

0,00

A.I.29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

0,00

0,00

370 517,00

0,00

A.I.31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 528 772,00

0,00

1 996 096,00

0,00

A.I.36.

Ostatní náklady z činnosti

549

777 843,04

0,00

962 341,50

0,00

A.II.

Finanční náklady

15 864,19

0,00

14 892,73

0,00

A.II.1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2.

Úroky

562

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.3.

Kurzové ztráty

563

15 864,19

0,00

14 892,73

0,00

A.II.4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.5.

Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.

Náklady na transfery

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V.

Daň z příjmů

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V.1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V.2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

0,00

0,00

0,00

0,00
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Hlavní činnost

MINULÉ
Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

B.

VÝNOSY CELKEM

115 583 092,62

0,00

111 093 438,56

0,00

B.I.

Výnosy z činnosti

11 075 920,22

0,00

13 074 742,20

0,00

B.I.1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Výnosy z prodeje služeb

602

5 213 998,40

0,00

5 116 510,87

0,00

B.I.3.

Výnosy z pronájmu

603

4 357 518,97

0,00

3 698 388,04

0,00

B.I.4.

Výnosy z prodaného zboží

604

361 549,66

0,00

360 394,47

0,00

B.I.8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

6 315,30

0,00

2 936,81

0,00

B.I.10.

Jiné pokuty a penále

642

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

0,00

0,00

20 720,00

0,00

B.I.13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

5 600,00

0,00

215 200,00

0,00

B.I.15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.16.

Čerpání fondů

648

0,00

0,00

3 014 388,84

0,00

B.I.17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

1 130 937,89

0,00

646 203,17

0,00

B.II.

Finanční výnosy

0,00

0,00

214,39

0,00

B.II.1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.2.

Úroky

662

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.3.

Kurzové zisky

663

0,00

0,00

214,39

0,00

B.II.4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.6.

Ostatní finanční výnosy

669

0,00

0,00

0,00

0,00

B.IV.

Výnosy z transferů

104 507 172,40

0,00

98 018 481,97

0,00

B.IV.1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

104 507 172,40

0,00

98 018 481,97

0,00

B.IV.2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

0,00

0,00

0,00

0,00

10.02.2020
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky

Syntetický
účet

Název položky

MINULÉ
Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

C.1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-

310 491,19

0,00

311 688,79

0,00

C.2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

310 491,19

0,00

311 688,79

0,00
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16. poskytované standardizované služby
Standardizované veřejné služby jsou veřejnosti poskytovány
na základě Příkazu č. 3/2005 ředitele TMB s účinnosti od 1. 7. 2005.
K naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické 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:

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

16.2 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, soutěž
Modell Hobby, experimentální tavby ve Staré huti, Muzejní
noc – hlavní budova, vyjížďky na letní tábory a do škol, přednášky
a ukázky řemesel – hlavní budova a technické památky)
⁄ Semináře k dokumentaci sledovaných oborů, seminář Konzervátorství, Industriální archeologie, Textil v muzeu
⁄ Zapojení technických památek in situ do dění v regionu (Horňácké
slavnosti – Větrný mlýn v Kuželově, Mladý kovář a hody – Kovárna v Těšanech, experimentální tavby – Stará huť a hlavní
budova, výjezdy historických vozidel a vozidel MHD při výročích
a dopravní nostalgie v rámci projektu Brno – město uprostřed
Evropy)
⁄ Činnost Kruhu přátel TMB
Odpovídá: odbor vědy a techniky

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

16.4 Poskytování informací o sbírkovém fondu a jeho
využívání Průběžně seznamovat veřejnost prostřednictvím
internetových str ánek, 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 badate lskou a zajistit knihovnickou činnost.
Odpovídá: odbor vědy a techniky

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

16.6 Ekonomickou a fyzickoudostupnost prezentace a služeb
návštěvníkům.
16.6.1 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.
16.6.2 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 a odbor provozu a ekonomiky
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