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VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD za rok 2006 
  

 
 
 
I) MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2006 
  
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (MVHB) je příspěvkovou organizací, zřizovanou krajem Vysočina. 
Muzeum sídlí v Havlíčkově domě, který je majetkem města Havlíčkův Brod. S účinností od 1.1. 2006 
MVHB platí Městu Havlíčkův Brod nájem (dosud se tak nedělo) ve výši 300 223,- Kč, s tím, že 
prostředky město zpětně využívá na údržbu a investice do objektu. Díky tomuto faktu bylo možné 
realizovat investiční akce, jejichž prvním výsledkem bylo pořízení nového profesionálního osvětlení 
výstavních sálů v přízemí Havlíčkova domu od firmy i-Guzzini. 
Část sbírek se nachází přímo v Havlíčkově domě, většina je deponována v centrálním depozitáři v 
suterénu budovy Státního okresního archivu, kde se nachází i konzervátorské pracoviště. V roce 2006 
byly vytipovány objekty, které by byly vhodné ke zřízení odpovídajcího depozitáře a konzultován další 
postup se zřizovatelem a s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, s níž by MVHB depozitář 
pravděpodobně sdílelo. Byly zpracovány požadavky na výměru depozitáře a vyloučeny některé 
kapacitně nevyhovující objekty. Úkol pokračuje i v roce 2007. Dosud má MVHB oba depozitáře 
v pronájmu. Nájem za tyto prostory v Okresním archivu Havlíčkův Brod činí 84 224,-Kč/rok a nájem za 
depozitář na hradě v Ledči nad Sázavou činí 12 000,- Kč/rok. Nadále probíhá zápůjčka klášterního 
kostela sv. Rodiny od ÚZSVM detašované pracoviště Havlíčkův Brod, který MVHB využívá k pořádání 
vlastních koncertů i koncertů jiných subjektů.  
 
V roce 2006 ředitel MVHB zpracoval a předal zřizovateli střednědobou koncepci rozvoje MVHB. 
Důležitým počinem byla i změna organizačního řádu a změna pracovního zařazení jedné 
z konzervátorek. Byl odstraněn nevyhovující stav, kdy MVHB mělo dvě pracovnice v pozici 
konzervátorky. Přeřazením jedné konzervátorky na kumulovanou funkci knihovnice, pokladní, správce 
fotoarchivu a výstavářky tak vznikly příhodné podmínky pro obnovu činnosti muzejní knihovny a 
utřídění fotoarchivu. Podstatným počinem zřizovatele v souvislosti se schválením organizačního řádu a 
nové organizační struktury, bylo rozšíření počtu odborných pracovníků o historika novodobých dějin, 
aby mohla být zpracována témata z novější historie, která dosud byla opomenuta (dějiny židovských 
obcí a holokaustu na Havlíčkobrodsku, vysídlení Němců, kolektivizace – 50. léta atd.). Historička 
nastoupila od 1.1.2007. 
  
 
II) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2005 
 
 
Organizační struktura MVHB v roce 2006 
  
Ředitel: MgA. Jiří Jedlička 
Archeolog: Mgr. Pavel Rous 
Muzeolog: Eduard Veselý 
Historik, zástupce ředitele: Zina Zborovská 
Etnograf: PhDr. Jana Beránková 
Ekonomka: Ivana Krajíčková 
Konzervátorky: Kamila Štellerová, Iva Macková 
Průvodce : Marie Suchá , Marie Votavová 
Uklízečka: Dana Trávníčková  
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Nová organizační struktura MVHB v roce 2006, po schválení organizačního řádu 
  
Ředitel, výtvarník, výstavář:  MgA. Jiří Jedlička 
Archeolog, kurátor sbírek, výstavář: Mgr. Pavel Rous 
Dokumentátor, kurátor sbírek 
výstavář, fotograf, správce depozitáře: Eduard Veselý 
Historik, kurátor sbírek, výstavář, 
koordinátor KVČ:  Zina Zborovská 
Historik novějších dějin, kurátor sbírek, 
výstavář:  Mgr. Alena Kašparová (od 1.1.2007) 
Ekonomka:  Ivana Krajíčková 
Knihovník, správce fotoarchivu, 
výstavář, pokladník:  Iva Macková 
Konzervátorka:  Kamila Štellerová 
Průvodce :  Marie Suchá , Marie Votavová 
Uklízečka:  Dana Trávníčková  
 
 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost: 
 
Mgr. Milan Čumpl 
PaeDr.Radomír Dvořák 
Mgr. Daniela Havlíčková 
Ak. malíř Jan Exnar 
Jiří Lédl 
PhDr. Ladislav  Macek 
Mgr. Pavel Rous 
Zina Zborovská  
Eduard Veselý  
 
Ediční rada: 
 
PhDr. Ladislav Macek           
Miroslav Menšík 
Mgr. Pavel Rous 
PhDr. Miloš Tajovský 
Václav Tuček 
Zina Zborovská              
                                                                                                     
 
III) PRÁCE SE SBÍRKAMI 
 
a) Akvizice : 
 
V souladu s plánem akviziční činnosti muzea  byly získány tyto přírůstky: 
 
Sbírková skupina „Sklo“ :  
ukázky produkce  skláren : 
Huť Anna - Bělá ( nákup 52 ks skla 15 137,- Kč) 
 
Sbírková skupina „Karel Havlíček Borovský“:   
- byla zakoupena 4 alba památek k osobnosti Karla Havlíčka a k havlíčkovským tradicím (pohledy, 
jubilejní tisky, odznaky, grafiky, pamětní plakety, bankovky, aršíky známek, kopie dokumentů a 
fotografie) – 30. 000,- Kč 
 
Sbírková skupina „Textil“: 
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- bylo zakoupeno 9 ks textilu pocházejícího z první poloviny 20. století z lokality Chrtníč na 
Havlíčkobrodsku (žinylkový šátek, nástěnka vyšívaná, potah na sedlo Selské jízdy, košile dámská, košile 
Selské jízdy, dětský kabátek háčkovaný, souprava necovaných deček, necovaná dečka, necovaný 
přehoz na postel) – 12 000,- Kč. Darem bylo získáno 21 ks textilu. 
 
Sbírková skupina „Obrazy“: 
- byl zakoupen obraz – neznámého autora: portrét Schneidra - Svobody, Věž 1914, nesignováno – 
5 000,- Kč 
 
Sbírková skupina „ Památky společenského života“: 
- bylo zakoupeno 23 kazet video 8 v normě digital  (a 60 minut) s vybranými videozáznamy z historie 
Havlíčkobrodska  na začátku 90. let. – 12 000,- Kč. 
 
Sbírková skupina „Jaroslav Hašek“:  
- byly zakoupeny knihy - Jaroslav Hašek: Když bolševici zrušili vánoce, Petr Kováčik, Praha 2005 
Jaroslav Hašek: Něšťastný policejní ředitel, Petr Kováčik, Praha 2005 - 300,- Kč 
 
Sbírková skupina „Archeologie“: 
- pod inv. čísly A 1/2006 až A 36/2006 bylo zapsáno a uloženo v příslušných nálezových souborech 
1196 nálezových jednotlivin různé materiálové povahy (keramika, železo, neurčený kov, sklo, kámen vč. 
štípané industrie, kosti, cihlovina, mazanice, struska) a vzorky (uhlíky, úpravnický odpad).  
 
Sbírková skupina „Odznaky“: 
- darem byly získány 4 odznaky. 
 
Sbírková skupina „Medaile“: 
- darem byla získána 1 medaile. 
 
V listopadu 2006 se uskutečnilo jednání nákupní komise a všechny nákupy byly schváleny. 
Za nákup sbírek bylo vydáno 74 437 – Kč a darem bylo získáno 26 ks sbírkových předmětů. 
 
 
 
2) SPRÁVA SBÍREK, KONTROLY SBÍREK: 
 
Průběžně byla provedena kontrola depozitářů a expozic v Havlíčkově Brodě, v Ledči nad Sázavou a 
v Lipnici nad Sázavou. Aktualizace zápůjček byla provedena. Největší zápůjčky sbírek jsou městu Ledeč 
nad Sázavou a obci Lipnice nad Sázavou.  
 
Správa sbírek, kontrola sbírek 
 
 
Provedena inventarizace sbírkových skupin: 
 
1) Sbírková skupina „Textil“ (422 inv,č.) 
 
2) Medaile (28 inv.č.), Faleristika (41 inv.č.) , Odznaky (234 inv.č.) 
 
3) Inventarizaci sbírkové skupiny „Sklo“ (cca 700  inv.č) 
 
4) Inventarizaci sbírkové skupiny KHB 2 – dokumentační fond (cca 1620 inv.č) 
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Zápis z inventarizace včetně návrhu na opatření byl předložen řediteli MVHB. Celkem byla 
v roce 2006 provedena inventarizace 3045 inventárních čísel sbírkových  předmětů, což 
představuje  14 % sbírkového fondu. 
 
Zápis z inventarizací včetně návrhu na opatření byl předložen řediteli MVHB. 
Celkem byla v roce 2006 provedena inventarizace 3030 inventárních čísel sbírkových  předmětů, což 
představuje  cca 14 % sbírkového fondu. 
 
Do programu Demus  byly převedeny sbírkové skupiny :  
 
Obrazy (1157 inv.č.) 
Textil (422 inv.č.) 
Karel Havlíček Borovský I. knihovna (620 inv.č.) 
Karel Havlíček Borovský III. nábytek (39 inv.č.) 
Karel Havlíček Borovský V.- ikonografie (56 inv.č.) 
Karel Havlíček Borovský II. ( část cca 300 inv.č.) 
Celkem zapsáno: 2594 inv.č. což představuje 51 % spravovaných sbírek, správce sbírek - 
Zina Zborovská 
 
Odznaky (OD) 
Medaile (ME) 
Faleristika (FA) 
Porcelán (P) 
Keramika (KE) 
Militaria (MI) 
Numismatika (NU). 
Celkem zapsáno: 1537 karet/inventárních čísel, tj. asi 2 300 sbírkových předmětů, správce 
sbírek - Mgr. Pavel Rous 
 
Sbírková knihovna (SK 1-8) 
Celkem zapsáno: 2 500 inv.č., správce sbírek – Eduard Veselý 
 
Při kontrole plnění úkolů v prosinci 2006 bylo ředitelem zjištěno, že celá sbírková skupina Ledeč nad 
Sázavou dosud nemá správce. Náprava byla zjednána počátkem roku 2007 - sbírkovou skupinu 
převezme Eduard Veselý. 
 
Zavedení počítačové evidence sbírek 
 
Aktuálním úkolem bylo zavedení počítačové evidence sbírek a do konce listopadu 2006 zaevidování 50 
% veškerých sbírek v programu DEMUS. Úkol byl splněn, co se týká sbírek ve správě odborných 
pracovníků. Nebyl však splněn celkově, protože sbírková skupina Ledeč neměla dosud svého správce, a 
tak celkový objem zaevidovaných sbírek je nižší - cca 40 %. Evidence bude pokračovat i v roce 2007 a 
2008, kdy bude evidence dokončena. 
 
 
3) KONZERVOVÁNÍ, RESTAUROVÁNÍ SBÍREK 
 
Bylo postupováno podle Plánu konzervace na rok 2006. Úkoly byly splněny. 
 
Dodavatelsky (restaurátor akademický malíř Josef Čoban) realizována první etapa restaurování pozdně 
středověkého deskového oltáře  pocházejícího pravděpodobně  
z kostela sv. Vojtěcha, inv.č. O776, (25.000,- Kč) 

 
Přehled konzervovaných muzeálií v konzervátorské dílně za rok 2006 
 
Depozitář textilu – popisky , kontrola stavu uložení a napadení ,plísněmi ,kartáčování , zabalení 
Církevní prapory ( korouhve ) 3 ks vyluxování, kartáčování zabalení a uložení do Ph papíru kontrola 
stavu uniforem 
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T – 386    2/ 01 – vyšívaná zástěra  - dílna oprava 
T -  387    3/01  -  bílá zástěra štrychovaná výšivka – dílna oprava  
Textil – celková inventarizace – kontrola čísel , kontrola předmětů dle seznamů – popisky na číslech 
preventivní ochrana proti molům – tablety – INVET 
selská jízda 
T – 254 /1  - blůza 
T – 254/ 2  - blůza 
T – 254/ 3  - blůza 
sokolská pláštěnka 
T – 6  silně napadena moly 
sokolské boty 
T -1/7 
skautský stejnokroj 
T – 22 – košile 
T – 22 – klobouk 
Ruský legionář stejnokroj 
T – 18 – sako 
T – 18 – kalhoty 
T – 18 – čepice 
Podrobná kontrola textilu na ramínkách (43ks) 
Historická uniforma francouz. legionáře z 1. svět. Války 
T – 286 kabát 
T – 286 kalhoty 
Požárnická uniforma 
T – 344/1 kalhoty 
T- 344 /2 sako  
Letecká uniforma 
T – 396/1  sako 
T – 396/2 kalhoty 
T – 396/3 košile 
T – 396/4 kravata 2 ks 
T – 396/5 boty 
T – 396/6 čepice 
Uniforma vojenská PPLK 
T – 339/1 sako 
T – 339/2 kalhoty 
T – 339/3 čepice 
Uniforma vojenská major  2 x  
T – 364/8 sako 
T – 364/9 kalhoty 
T – 364/10 sako 
T – 364/11 kalhoty 
T – 364/12 vázanka 
L-373 dřevěný kupecký štít  Ledeč n.Sázavou – dodělání  
Šavle  - MI 26 
Šavle  - MI 22 bez pochvy 
Hnát   - PL 119 a zhotovení nápisu na kose  „QUA HORA NESCIS“ 
Šavle – MI 25 
Vývěsní cedule z Německého Brodu ( pamětní cedule na pobyt Ferdinanda I.ve Vodičkově hostinci 
1855, Z – 107 
T – 397/2 - plátěná bílá košile s černou výšivkou – zařazení a popiska 
T – 398/4 – bílý plátěný čepec – bílá ruční výšivka (praní – zařazení popiska) 
T – 398/5 – dívčí vínek bíle vyšívané plátno – bílá ruční výšivka (zařazení – popiska) 
T – 375/ 1-9 německobrodský kroj- zařazení a popiska ,sukně , šněrovačka , košile , zástěra,punčochy , 
spodnička dlouhá – praní  
KHB – 4 / 154 oplatnice 
Archeologie – laboratorní zpracování 1 nálezového souboru-zahrada děkanství – Havl. Brod 
Slaměný klobouk T – 304   2616/79  pánský F.L. Riegra 
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T – 36 čepec k lidovému kroji 
T – 214  čepeček vyšívaný dětský bílý 
T – 194 výšivka vzorky 2 ks (výšivka kroužkováním ) 
L – 414 stávek na tkalouny  Ledeč n.S. 
Rychtářské právo – PSŽ 18 
T – 67 šátek vyšívaný žlutý organda (rozpadlá výšivka – doplnění kovového drátku 
Betlém nachystán na výstavu 12 ks palmy a ratolesti. 7 ks město a 29 ks figurek – očistění od prachu a 
špíny ,slepení a fixovaní ulomených částí , opravení oloupané barvy 
Plastika dřevěná kolorovaná sv. Florián – Ledeč n/S.   L – 75 
Dřevěná kolorovaná soška sv. Jan Nepomucký   PL – 2  
T – 158 ženský slaměný klobouk košíkovitý 
Cechovní ferule  VO 4/3 
T – 78 kapesník bílý vyšívaný s monogramem 
T – 232 karkulka pletená bílá s barevnými korálky  
T- 208 čepec bílý vyšívaný 
T – 121 límec ženský vyšívaný 
T – 351/1-2  dětská pletená čepička a ponožky 
T – 303 pánský slaměný klobouk s černou stuhou F.L.Riegra 
Litografie – kopie obrazu – Mistr Jan Hus na cestě k popravišti 
Bílá pletená dečka z expozice KHB – bez čísla   2 ks 
Vývěsní štít hotelu Zlatý  jelen  Z – 106 
Rychtářské právo – PSŽ 18 
T- 4221  přehoz barevný tkaný 
T – 214 čepeček dětský 
T – 375/5 Německobrodský kroj – košile 
T -  375/9 Německobrodský kroj- spodnička  
Šavle – MI 26 
Šavle – MI 25 a pochva 
Šavle -  MI 21 
Jatagan s pochvou – MI 19 
   
IV) KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 
  
1) EXPOZICE: 
Ve všech expozicích byla pouze prováděna údržba, k obsahové změně nedošlo. V expozici muzea - Po 
stopách Karla Havlíčka Borovského, byly instalovány vícejazyčné popisky a v expozici Jaroslava Haška 
byla provedena drobná oprava expozice. V Ledči nad Sázavou byly na podnět MVHB odstraněny 
dlouhodobé nelogické závazky, pozůstatky právního vztahu pod jiným zřizovatelem, kdy MVHB 
prostřednictvím vlastní EZS zabezpečovala exponáty za vypůjčitele. Město Ledeč nad Sázavou pořídilo 
do expozice novou, vlastní bezdrátovou EZS. 
  
2) VÝSTAVY: 
 
Hlavní výstavy v Mázhausu Havlíčkova domu: 
 
 
Česká Bible v průběhu staletí 17.2.-2.4.2006 – výstava o knize knih s ukázkami nejstarších biblí a 
faksimilí Vyšehradského kodexu 
 
Doprovodný program: 
Sobota 18.2 17.00 Píseň písní – milostná poezie – přednes Radka Matějčková, Ladislav Matějček, 

hudební doprovod Jindřich Macek – loutna (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod) 

Čtvrtek 23.2. 18.00 "Bible Kralická, klenot našeho písemnictví"– Luděk Svrček (přednáška - 
Skautský klub – ul. Horní 3188) 

Čtvrtek 2.3. 18. 00 Starý zákon, židovské písně – Mojmír Kallus - (přednáška), židovské písně 
Miroslav Bálek (Skautský klub – ul. Horní 3188) 
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Středa 8.3. 17.00 Dějiny Bible, tématika stvoření – Jan Sokol (přednáška - sál Staré Radnice) 

Pátek 10.3. 18.00 Pronásledování pro víru – historie a současnost evangelizace David Loula, 
Michal Krchňák (přednáška - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod) 

Středa 15.3. 18.00 Má Bible co říci dnešnímu člověku ? - Jiří Drejnar (přednáška - Skautský klub ul. 
Horní 3188) 

Středa 22.3. 16.30 Svět a vesmír očima Bible - Dominik Duka (přednáška - sál Stará Radnice) 

Sobota 25.3. 16.00 Biblické písně Antonína Dvořáka - Jana Nováková zpěv, klavírní doprovod Hana 
Kaštovská, průvodní slovo Milena Cicálková (koncert - sál Staré Radnice) 

Čtvrtek 30.3. 18.00 Ekumenismus - Václav Malý (přednáška - Skautský klub – ul. Horní 3188) 

Sobota 1.4. 16.00 Ekumenický mládežnický koncert – Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Havlíčkův Brod 

 
1. "Dokořán" (Církev římskokatolická) - liturgické písně (Taizé), drobná klasika 

2. „Gloria Dei“( Československá církev husitská) - různé náboženské písně (české, Taizé) 
3. "Formica" (Církev bratrská) - rock-pop (angl., česky) 
4. "Johnyho ovce" (Českobratrská církev evangelická) - písně židovské, africké, jiné 

5. Všechny soubory společně s posluchači - "Vstoupí Mojžíš" 
      
V rámci výstavy byly prezentovány obrázky dětí Základních uměleckých škol vytvořených na téma 
biblických příběhů.  
Kurátor: Mgr. Alena M. Kubíčková, MgA. Jiří Jedlička 
Spolupracovali: Iva Macková, Kamila Štellerová 
 
Voda – základ života  – vyprávění o řece Sázavě, brodských rybnících a  jejich přítocích 
13.4. – 2.7.  2006 
Výstava zahrnovala vše co se týká vody: příprava pitné vody- kašny a pumpy, vodovod průmyslové 
využití vody - hamr, papírna, brusírna skla, pivovar, škrobárna, vodní mlýny, elektrárny, výstavba 
rybníků, rybářství, rekreace –koupání na Sázavě, bruslení na rybnících, počátky hokeje, příslušná flora a 
fauna 
Doprovodný program: výstava živočichů, beseda se slavnými brodskými hokejisty 
Kurátor: Zina Zborovská 
Spolupracovali: Mgr. Pavel Rous, Eduard Veselý, Iva Macková, Kamila Štellerová  
 
Po stopách starých zločinů 13.7. – 27.8.2006 
výstava doličných předmětů z depozitáře policie České republiky a ukázky její práce 
Kurátor: Eduard Veselý 
Spolupracovali: Mgr. Pavel Rous, Zina Zborovská, Iva Macková, Kamila Štellerová 
 
750 let Havlíčkova Brodu – výstava k výročí  první  písemné zmínky 9.9.- 26.11.2006 
Nejstarší listiny, kancionál, obrazy města 17 – 19. století, městské památky  
(pokladna, centnýř a další.) 
Doprovodný program: Čtení ze starých kronik ( měsíčně ve spolupráci s Okresním archivem a městem 
Havlíčkův Brod) 
Kurátor: Mgr. Pavel Rous 
Spolupracovali: PhDr. Ladislav Macek, Eduard Veselý, Zina Zborovská, Iva Macková, Kamila 
Štellerová 
 
Vánoční výstava 5.12.2006 - 20.1.2007 
(ukázky betlémů – byly zapůjčen z Třebechovického muzea betlémů, z MV Třebíč, Třeště, Hlinska)  
Kurátor: Eduard Veselý 
Spolupracovali: Zina Zborovská, Iva Macková, Kamila Štellerová 
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Malý výstavní sál : 
 
Malý výstavní sál : 
 
Výstava fotografií p. Stejskala - Květen 2006 - výstava vynikajícího brodského fotografa 
Kurátor: Eduard Veselý 
Spolupracovali: Zina Zborovská 
 
Naše hvězdárny - 14.10. – 22.10.2006 – výstava u příležitosti 16. Podzimního knižního veletrhu 
v Havlíčkově Brodě 
Kurátor: Eduard Veselý, Zina Zborovská 
Spolupracovali: Iva Macková, Kamila Štellerová 
 
„Cesty Karla Havlíčka“ - výstava v rámci  185. výročí narození Karla Havlíčka a 155. výročí jeho 
deportace do Brixenu 31.10. – 30.12.2006 
Doprovodný program: happening „Odvoz Karla Havlíčka“ 
Kurátor: Zina Zborovská 
Spolupracovali: Eduard Veselý, MgA. Jiří Jedlička 
 
Výstava k 15. výročí Oblastní Charity Havlíčkův Brod – 22.10. – 29.10. 2006 - výstava 
Doprovodný program: beseda o sociální práci s ředitelem odboru sociálních služeb MPSV  Mgr. 
Martinem Žárským 
Kurátor: Bc. Anna Blažková, MgA. Jiří Jedlička 
 
Mongolsko – 17.- 19.listopadu 2006 - výstava k 800. výročí vyhlášení jednotného Mongolského 
státu 
Doprovodný program: přednáška o Mongolsku s obrazovou dokumentací 
Kurátor: Dr. Jiří Šíma, MgA. Jiří Jedlička 
 
Výše uvedené výstavy v Havlíčkově domě a stálou expozici muzea navštívilo celkem 12 936 
návštěvníků ( číslo zahrnuje i 3 887 neplatících). 
 
 
 
3) DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE: 
  
V únoru 2006 se uskutečnila přednáška archeologa Mgr. Petr Hejhala Českomoravská Vysočiny před 
založením měst o historii osídlení na Vysočině a na Havlíčkobrodsku. 
Tradiční akcí bylo připomenutí Mezinárodního dne muzeí, v květnu 2006, akcí „Noc v muzeu“, která 
probíhala ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod. V rámci Noci proběhla autorská 
čtení Josefa Mlejnka, Vladimíra Vondráka, výstava živých dravců, soutěž „Zvuky kolem nás“ – poznávání 
zvuků zvířat, dále muzejní kvíz  „Poznej co to je“ – poznávání historických předmětů ze sbírek muzea. 
K celoročním oslavám 750. výročí od první písemné zmínky o městě Brod se podařilo zajistit díky 
Okresnímu archivu Havlíčkův Brod nejvýznamnější písemné památky města. Výstava byla připravena ve 
spolupráci pracovníků archivu s pracovníky MVHB a instalována byla v muzeu. V první den byly 
vystaveny originální listiny, doplněné reprezentativními exponáty ze sbírek MVHB. V rámci 
doprovodného programu oslav výročí města byla pracovníky muzea a archivu připravena série čtení 
z Brodských kronik, z činnosti Brodských spolků, dopisů Karla Havlíčka atd.  
MVHB se již tradičně připojilo k akci Dny evropského kulturního dědictví – v září 2006, které jsou ve 
znamení volného zpřístupnění historických památek v celém městě.  V rámci tradičního Podzimního 
knižního veletrhu v říjnu 2006, představil pracovníci MVHB i sborník z literárních konferencí „ 
Křesťanská universita Josefa Floriana ve Staré Říši“ a „Literatura a totalita“. Rovněž byla uspořádána 
autogramiáda autorů v knihkupectví nakladatelství Academia v Praze. V říjnu a listopadu 2006 byla na 
základě smlouvy s cestovní kanceláří Vector zorganizována série návštěv důchodců do expozice KHB a 
klášterního kostela, včetně zprostředkování koncertu varhanní hudby od pana učitele Josefa Kempfa. 
Již tradičně MVHB uspořádal Vánoční koncert  v klášterním kostele sv. Rodiny, tentokrát byl pozván pan 
Jakub Pustina a jeho hosté. 
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Dále pracovníci muzea zajistili 39 přednášek z toho 29 pro školy a veřejnost a 10 v rámci 
přednáškového cyklu „Kapitoly z kulturní minulosti Havlíčkobrodska pro Universitu volného času. Kromě 
toho poskytli 26 výkladů hromadným návštěvám v expozici „Po stopách Karla Havlíčka v Německém 
Brodě“ v rozsahu cca 20 minut, neboť v důsledku organizační změny neposkytuje výklad v expozici 
průvodce. Ten je po celou otevírací dobu muzea, která byla prodloužena do 17 hodin, k dispozici u 
hlavního vstupu do muzea.U tohoto vstupu byl zároveň instalován zvonek určený především pro 
vozíčkáře. 
 
Přednášky pro školy a veřejnost: 
 
Celkem bylo v roce 2006 realizováno 26 přednášek. 
 
Mgr. Pavel Rous 
„Staré hornictví na Havlíčkobrodsku“, pro obec Stříbrné Hory  
„Staré hornictví na Havlíčkobrodsku“ (se zaměřením na českobělský revír), pro obec Česká Bělá 
„Středověký Havlíčkův Brod“ - 2 přednášky s prezentací pro studenty Obchodní akademie 
zajímavá místní jména na Havlíčkobrodsku, 2 vyprávění pro ČRo Region 
historickém podzemí Havlíčkova Brodu, zvláště Havlíčkova domu, vyprávění pro ČRo Region 
organizačně zajištěna přednáška Petra Hejhala (Archaia) na téma „Českomoravská vysočina před 
založením měst“  
 
Zina Zborovská 
Památky Havlíčkova Brodu s vycházkou  3x 
Stamicova doba v Německém Brodě - 1x 
Havlíčkovský příběh – 1x 
Brixenský příběh  - Jihlava – 1x 
Karel Havlíček Borovský  v Německém Brodě – Kutná Hora –  1x 
Karel Havlíček na Vysočině – Chotěboř 1x 
Dobré dílo – špatná doba   - Knižní trh 1x 
Dobré dílo – špatná doba – Praha 1x 
 
Štěpán Podéšť - externista 
Historie a památky Havlíčkova Brodu – 2x 
 
V rámci spolupráce s krajskou knihovnou se bude muzeum podílelo na realizaci přednáškového cyklu 
v rámci University volného času „Kapitoly z kulturní minulosti Havlíčkobrodska II.“ a zajistilo níže 
uvedené přednášky: 
 
16.2. Přibyslavské památky a nálezy  

(Mgr.  Pavel Rous)  
2.3. Historie Sběratelství I.  

(Eduard Veselý) 
16.3. Historie sběratelství II. 

   (Eduard Veselý) 
30.3. Cesty Karla Havlíčka – Slovensko, slovanský Jih, Rusko, Brixen 

(Zina Zborovská) 
8.6. Metodika a technika archeologické práce v terénu 

(Mgr. Pavel Rous) 
22.6. Terénní exkurze na Světelsko a Ledečsko 

(Mgr. Pavel Rous, Eduard Veselý, Zina Zborovská) 
 
Přednášky pro základní školy - školní rok 2006/2007 
 
V prvním pololetí roku 2006 proběhlo zpracování vybraných témat (v programu Power Point) a jejich 
doplnění názornými ukázkami - autentické předměty ze sbírek, obrázky a fotografie.  
 
Karel Havlíček Borovský – významný představitel národního obrození 
(Zina Zborovská) 
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Karel Havlíček Borovský – život a dílo 
(Zina Zborovská) 
 
Husitství na Havlíčkobrodsku 
(Mgr. Pavel Rous) 
Hornická minulost Havlíčkobrodska 
(Mgr. Pavel Rous) 
 
Naše obec 
(Štěpán Podešť) 
Historie a památky Havlíčkova Brodu 
(Štěpán Podešť) 
 
Německý Brod v letech 1914-1945 
(Eduard Veselý) 
Průmysl a řemesla na Havlíčkobrodsku 
(Eduard Veselý) 
 
Přednášky v rámci University realizované pracovníky muzea: 
 
PhDr. Jana Beránková: Hudební minulost Havlíčkobrodska II. 

Jak se žilo na Vysočině v 19. století 
Mgr. Pavel Rous:  Archeologické nálezy a památky na Havlíčkobrodsku 

Archeologické památky Havlíčkobrodska 
                       
Eduard Veselý: Užitková a umělecká litina – produkce železáren na Českomoravské 

vrchovině 
Muzejní práce I. – konzervování muzejních sbírek 
Muzejní práce II. – restaurování muzejních sbírek 

 
Zina Zborovská:  II. světová válka v Německém Brodě 

Básníci Vysočiny 
Jaroslav Hašek na Vysočině 

                               
Pro účastníky byl uspořádán tematický zájezd „ Židovské památky na Havlíčkobrodsku“ ( Habry, Golčův 
Jeníkov, Ledeč nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou).  
Pozn. Počty posluchačů vykazuje krajská knihovna 
 
  
V) VĚDECKO- VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ ÚKOLY 
  
1) V OBORU ARCHEOLOGIE (Pavel Rous): 
 
Pokračoval vědeckovýzkumný úkol „Těžba a zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku“ ve 
spolupráci s MV Jihlava a za pomoci 2 dobrovolných spolupracovníků pokračoval terénním průzkumem 8 
montánních lokalit na Havlíčkobrodsku, prováděním analýz vzorků a rešerší montánní literatury 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous, rok 2006 
 
Zapsáno 46 archeologických akcí (výzkumů, průzkumů, kontrol, resp. nálezů), zpracováno 8 odborných 
vyjádření z hlediska archeol. pam. péče pro investory/stavebníky a pro obce, vydáno 6 expertních zpráv 
(o provedených archeologických akcích) pro investory/stavebníky, uspořádána a v katalogu 
archeologických lokalit uložena dokumentace k výše uvedeným archeologickým akcím, resp. nálezům. 
Příslušná fotodokumentace v kompletním rozsahu evidována v digitální podobě 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous, rok 2006 
 
Pro ARÚ Praha zpracováno 20 zpráv o archeologických akcích za rok 2005 ověřen stav (včetně 
fotodokumentace) 13 vybraných archeologických lokalit v rámci programu - VAL (Významné 
archeologické lokality), pro PÚ Brno, Státní archeologický seznam. 
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Realizoval: Mgr. Pavel Rous 
 
Scénář výstavy „Historické klenoty Havlíčkova Brodu“. 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous, Eduard Veselý a pracovníci SOkA H. Brod 
 
 
2) V OBORU HISTORIE A LITERNÍ HISTORIE (Eduard Veselý, Zina Zborovská) 
 
Vyhodnocení dotazníkové akce Tradiční lidová kultura a založena databáze dobrovolných 
spolupracovníků. Byly plněny úkoly vyplývající z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 
schválenou MK ČR, které byly koordinovány s odpovědnými pracovníky Muzea Vysočiny Třebíč. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 
Byl proveden základní průzkum možných dochovaných pozůstatků židovské kultury a židovského etnika. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 
Zpracování scénáře „Voda základ života“. 
Realizovali: Zina Zborovská, spolupracují: Eduard Veselý, Mgr. Pavel Rous 
 
Zpracování scénáře výstavy „Po stopách starých zločinů“. 
Realizovali: Eduard Veselý, spolupracují Zina Zborovská, Mgr. Pavel Rous 

  
Zpracování scénáře výstavy „ 750 let od první písemné zmínky o městě Brod“. 
Realizovali: Mgr. Pavel Rous, spolupracují Zina Zborovská, Eduard Veselý 

 
Zpracování scénáře výstavy „Cesty Karla Havlíčka“.      
Realizovala: Zina Zborovská  
 
Zpracování scénáře výstavy „ Já bych rád k Betlému“- výstava betlémů a výtvarných zobrazení narození 
Ježíše Krista 
Realizovala: Zina Zborovská, Eduard Veselý 
. 
  
VI)  EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE ČINNOSTI MUZEA 
  
V srpnu 2006 proběhlo jednání ediční rady muzea a odsouhlasena podoba 20. Vlastivědného sborníku 
Havlíčkobrodsko. Shromáždění a posouzení, zajištění vydání a distribuci sborníků. 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous  
 
Nové archeologické poznatky o Přibyslavi, Přibyslavský čtvrtletník, roč. 6, 2006, č. 1 
Rous, P. – Málek, O.: Nález lidských kostí ve zdivu hradu Ronov u Přibyslavi, Muzejní a vlastivědná 
práce/Časopis Společnosti přátel starožitností, č. 3-4, 2006 
David, J. – Rous, P.: Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině. Praha 
(Academia), 2006 
Archeologické nálezy v r. 2005, seriál  informací (pro Deník Vysočina)  
Podkladový text o první písemné zmínce o sázavském Brodu (pro Město HB) 
Informace o výstavě Historické klenoty Havlíčkova Brodu pro různá média 
Informace o aktuálním  archeol. nálezu (propadlé ústí šachty u Mendlovy Vsi) pro Cestu Vysočiny 
Přehled zpráv o smluvních archeologických akcích za r. 2004 pro bulletin Výzkumy v Čechách (ARÚ 
Praha) 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous  
 
Prostřednictvím nakladatelství Hejkal byl vydán sborník příspěvků z konference „ Křesťanská universita 
Josefa Floriana ve Staré Říši“ a „Literatura a totalita“. Sborník byl vydán, ale pro nedodržení podmínek 
grantu nebyla přislíbená 50% dotace Fondu Vysočiny realizována. 
Realizovala: Zina Zborovská 
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Ve  Vlastivědné sborníku  Havlíčkobrodsko v rámci cyklu „Významné ženy Havlíčkobrodska“  stať „ 
Josefina Havlíčková – skromná matka velkého syna“. 
Ve sborníku přednášek z konference „ Mezi Jihlavou a Vídní 1700 – 1900“ publikování statě Brixenský 
příběh (dopisy Karla Havlíčka bratru Františkovi ve sbírkách Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod). 
Pro Spolek přátel Kutné Hory  zpracování  statě „ Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě“ a pro 
Městský úřad ve Světlé nad Sázavou stať „Akademický malíř Jaroslav Panuška“ ( sborníky dosud 
nevyšly). 
Realizovala: Zina Zborovská 
 
2) PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
Zina Zborovská zpracovala pro Obecní úřad Havlíčkova Borová stať „Zdenka Havlíčková ve stycích 
s rodinou Václava Zeleného“ uveřejněnou ve sborníku „Václav Zelený“. 
Pro výstavu „Jan Jůzl ajeho žáci“ byl ve spolupráci S Galerií výtvarných umění v Havlíčkově Brodě vydán 
katalog s úvodním slovem Ziny Zborovské a vzpomínkami pamětníků. 
 
Archeolog Pavel Rous se autorsky podílel na odborných článcích: 
Jangl, L. – Majer, J. – Rous, P. – Vosáhlo, J. 2005: Nákres stříbrné hutě ze 17. století ze sbírek 
Městského muzea v Přibyslavi, Archeologia technica (Zkoumání výrobních objektů a technologií 
archeologickými metodami), sv. 16 
 
Luděk Štěpán - Pavel Rous: Utváření sídel a lidové architektury v proměnách staletí (Železné hory. 
Sborník prací č. 15). Heřmanův Městec – Nasavrky 2005 (odborná pomoc a spoluautorství na základě 
dohody muzea se Společností přátel Železných hor a správou CHKO Železné hory) 
 
P. Hejhal - P. Hrubý - K. Malý - P. Rous - M. Vokáč - D. Zimola: Dolování drahých kovů na 
Českomoravské vrchovině (zpracování „havlíčkobrodské“ části příspěvku o archeologických poznatcích 
starého hornictví předneseného na mezinárodní montanistické konferenci o středověkém hornictví 
v Banské Štiavnici 2005) 
 
3) PROPAGACE A PREZENTACE MUZEA  
 

Byl připraven a distribuován po školách okresu „Informační list 2006“ s nabídkou akcí muzea 

Realizovali: Z. Zborovská, K. Štellerová 

 
Plakáty a pozvánky k plánovaným akcím muzea zajistili pracovníci MVHB. Byl zakoupen grafický 
program Corel Draw, stanoveny nové závazné podmínky pro propagaci (plakáty A2, velikost pozvánky 
v elektronické podobě, tiskové zprávy atd.)  
Realizovali: MgA. Jiří Jedlička, kurátoři výstav, K. Štellerová 
 
„Exponát měsíce“ v sídle Krajského úřadu v Jihlavě (kostra Hnáta a vybrané muzeálie a  archiválie 
k výročí Havlíčkova Brodu). „Poznáš muzejní předměty“ - výstavka vybraných muzeálií spojená 
s kvízem. 
Realizovali: Mgr. Pavel Rous, Eduard Veselý, MgA. Jiří Jedlička 
 
Stávající stránky muzea byly podle potřeby aktualizovány. V roce 2006 se již nepodařilo zrealizovat 
zcela nové webovské stránky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, ale byly zpracovány některé podklady pro 
jejich realizaci (převedení vlastivědných sborníků MVHB, které již nejsou v tištěné podobě do 
elektronické podoby, zřízení nové, zapamatovatelné adresy webovských stránek – www.muzeumhb.cz). 
Realizovali: kurátoři výstav, MgA. Jiří Jedlička 
 
Prostřednictvím médií byly zajištěny informace o činnosti a akcích muzea. Byla podepsána smlouva o 
spolupráci s kabelovou televizí a o.p.s. Centrum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, navázána spolupráce s 
novinami - měsíčníkem kraje Vysočina atd, archeologem Mgr. Rousem publikována řada popularizačních 
článků – deník Vysočina, Cesta Vysočiny atd. 
Realizovali: kurátoři výstav, MgA. Jiří Jedlička 
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V rámci 185. výročí narození Karla Havlíčka a 155. výročí jeho deportace do Brixenu byly v roce 2006 
vydány 2 ks pohlednic a uspořádán happening Odvoz Karla Havlíčka do Brixenu. Projekt byl realizován 
ve spolupráci s o.p.s. Centrum Vysočiny. Náklady byly hrazeny z grantu o.p.s. Centrum Vysočiny od 
města Havlíčkův Brod. 
Realizovali: MgA. Jiří Jedlička, Zina Zborovská  
 
 
VII ) KNIHOVNA A BADATELSKÁ AGENDA 
1) KNIHOVNA 
 
Knihovna byla ve spolupráci s odbornými pracovníky průběžně doplňována. Odborní pracovníci vytřídili 
knihovnu a knihy určené na vyřazení byly odstraněny, tak aby knihovna mohla sloužit k presenčním 
výpůjčkám. Do knihovny byl instalován počítač s programem Clavius a zaveden internet, aby mohla být 
prostřednictvím Z modulu stahována data z Národní knihovny v Praze a nemuselo se provádět 
zapisování všech dat z knih pracovníkem MVHB. Veřejnost bude seznamována s možnostmi 
specializované odborné knihovny muzea včetně aktualizovaného knihovního řádu postupně jak bude 
prováděna evidence knih a zprovozněn internetový katalog na webovských stránkách muzea. 
Realizoval:  MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Pavel Rous, Zina Zborovská, Eduard Veselý 
 
Zajistit pomoc badatelům, studentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti (konzultace např. 
seminárních a diplomových prací, vyhledávání informací, prezenční zápůjčky literatury a dokumentace, 
kopírování aj.) 
Realizovali : odborní pracovníci muzea 

 
Pokračovat v revizi fotoarchivu, postupně vyčlenit fotografie postrádající muzealitu a nesouvisející 
s činností muzea ( tyto předat SOKA).  
Realizovali: E. Veselý, Z. Zborovská, spolupracuje  Marie Suchá, Marie Votavová  
 
2) BADATELSKÁ AGENDA 
Metodická a odborná pomoc byla poskytnuta studentům VŠ a SŠ a soukromým badatelům 
v problematice: 
 
Archeolog Mgr. Pavel Rous - Odborné konzultace, recenze a oponentské posudky: 
 
- stať pro sborník Archeologické výzkumy na Vysočině (J. Berky)  
- metodika povrchových sběrů (MUDr. Z. Pehal)  
- povrchový průzkum zaniklého hradu Sokolov včetně zpracování a prezentace poznatků (J. Hájek, 
Chotěboř) 
- stať o zaniklé cihelně a hypotetické sklárně u Stříbrných Hor (J. Havlíček) 
- diplomová práce (na teologické fakultě) o vilémovském klášteře (MUDr. Z. Pehal) 
- podklady ke stavebně historickému vývoji domu Bukovských z Hustiřan (pro pivovar Rebel Havlíčkův 
Brod) 
- obrazové prameny ke sklárně v Tasicích (pro PÚ Brno) 
- ediční záměr na vydání sborníku prací o historii Světlé nad Sázavou, k výročí 1. písemné zmínky města 
(pro Město Světlá) 
- světelské podzemí, studentská odborná práce (Zuzana Nevoralová, VOŠ Světlá nad Sázavou) 
- články o zaniklém Herliwinbergu, hornických pověstech a kamenném mostku pod kostelem sv. 
Kateřiny (J. Havlíček, pro internetové noviny obce Stříbrné Hory) 
- publikace „Radňov jak šel časem“ (Petr Šimek) 
 
68 badatelským návštěvám poskytnuty odkazy na literaturu a další informace zvláště pak 
k těmto tématům: 
 
Zina Zborovská: 
Života dílo Karla Havlíčka 
Rodina Karla Havlíčka ( potomci širší rodiny) 
Rodina Weidenhofferova 
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Historie brodských rybníků¨ 
Významné německobrodské domy 
Smírčí kříže na Havlíčkobrodsku 
Historie Havlíčkova Brodu 
Památníky obětí 1. a 2. světové války 
Klášterní kostel sv. Rodiny 
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 
Mgr. Pavel Rous: 
Podoba a vývoj znaku obce Havlíčkova Borová 
Hornické památky v okolí obce Michalovice 
Určení archeologických nálezů různé povahy včetně mincí 
Historická data o Ignáci Bukovském v Německém Brodě 
Historická data o Dlabačovském domě v Havlíčkově Brodě 
Data o muzeu na hradě v Lipnici n. S. 
Přehled archeol. nálezů na katastru Bartoušov 
Prameny a literatura o kostele sv. Víta v Zahrádce 
Bibliografie prací historika Jana Valcháře 
Metodika citací a odkazů v historiografické literatuře 
Zmínky v literatuře o nezvěstném Dürerově (?) portrétu Buriana Trčky z Lípy a jeho manželky 
Řád německých rytířů v Německém Brodě 
Text listiny z r. 1256 s první písemnou zmínkou o Brodě 
Zpracování publikace/kroniky o dějinách obce Větrný Jeníkov 
Přehled literatury o mlýnech  Posázaví a na Želivce 
Prezenční zápůjčky knih a časopisů z odborné knihovny muzea 
 
 
V těchto případech se jednalo o průběžné konzultace a několikanásobné návštěvy. Ostatní metodická a 
odborná pomoc v rozsahu 68 badatelských návštěv byla poskytnuta formou konzultací problémů a 
dotazů, připomínkování, korektur a oponentských posudků textů historiografické povahy určených 
k publikaci, určování starožitností a nálezů apod. Časté dotazy byly kladeny rovněž formou e–mailu. 
Dotazy formou telefonátů, nejsou evidovány. 
 
VIII) KRONIKÁŘSTVÍ 
  
Zajištění školení kronikářů 
 
Nebylo realizováno z důvodu nezměněné legislativy: MgA. Jiří Jedlička 
 
IX. KONFERENCE, SEMINÁŘE, ODBORNÉ KOMISE, SETKÁNÍ 
   
MgA. Jiří Jedlička 
Depozitáře, obecné zásady – Národní muzeum 
Sjezd Asociace muzeí a galerií – Mikulov 
IV. běh Školy muzejní propedeutiky - (říjen 2005– červen 2006)  
Schůzky regionální Archeologické komise pro Vysočinu – 2x 
Pracovní seminář - “Tezaurace kulturního dědictví minorit ve sbírkových programech muzeí a galerií” - 
9.3.2006 Židovské muzeum v Praze 
„Mezi Jihlavou a Vídní  1700 – 1900“ pořádanou  Muzeem Vysočiny Jihlava ( příspěvek na téma 
„Brixenský příběh – dopisy Karla Havlíčka bratru Františkovi  do Německého Brodu“). 
Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006 - 5. až 6. prosince 2006 Praha 4, v 
konferenčním sále Národního archivu v Praze 
 
Mgr. Pavel Rous: 
Schůzky regionální Archeologické komise pro Vysočinu – 2x 
Školení k programu Demus Archeologie 01, Jihlava 
 
Zina Zborovská 
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„Mezi Jihlavou a Vídní  1700 – 1900“ pořádanou  Muzeem Vysočiny Jihlava ( příspěvek na téma 
„Brixenský příběh – dopisy Karla Havlíčka bratru Františkovi  do Německého Brodu“). 
„185. výročí narození Karla Havlíčka“ – Spolek přátel Kutné Hory (příspěvek na téma „Karel Havlíček 
Borovský v Německém Brodě“. 
 
X. SPOLUPRÁCE S OBECNÍMI ÚŘADY A   JINÝMI SUBJEKTY 
 
Spolupráce s Městským úřadem ve Světlé nad Sázavou a Vlastivědným spolkem Světelsko při zakládání 
expozice k dějinám Světlé nad Sázavou. Práce budou pokračovat i v roce 2007. 
Vypracování textů na informační tabule k významným domům a dalším kulturním památkám 
v historickém jádru města pro Městský úřad v Havlíčkově Brodě. 
V rámci cyklu „Čtení ze starých kronik“ a dvou večerů „Stamicova doba v Německém Brodě“ (26.4.) a„ 
Havlíčkovský příběh“ ( 31.10.) - zpracování scénáře a textů pro Městský úřad v Havlíčkově Brodě. 
Muzeum Vysočiny rovněž organizačně zajišťovalo Pietní vzpomínku u příležitosti 185. výročí narození 
KHB  u pomníku KHB v parku Budoucnost. 
 
XI) HOSPODAŘENÍ MUZEA, NÁVŠTĚVNOST 
  
Příspěvek zřizovatele (kraje Vysočina) v roce 2006 činil 4 100 000,- Kč, oproti 3 727 000,- Kč v roce 
2005. Tržby z vlastní činnosti (prodej vstupenek, prodej publikací, archeologický dohled), pronájmy, 
reklama) činily 289 000,- Kč.  
Příspěvek zřizovatele činil 93% a 7 % činily vlastní příjmy, oproti 4,5 % roku 2005. Na nákup sbírek 
bylo vynaloženo 74 437,- Kč, což představuje 1,8 % rozpočtu. Celkově muzejní akce navštívilo 16 613, 
z toho návštěvníků výstav bylo 9 659, expozic 3 277, klášterního kostela 1 119 a další kulturně 
výchovných akcí pořádaných muzeem (koncerty, přednášky, besedy, konference apod.) bylo 2 558. 
 
 
XII) ZÁVĚR 
Výroční zpráva poskytuje základní obraz o činnosti muzea Vysočiny v roce 2006 a pracovníci muzea 
považují za svoji povinnost poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali a na činnosti muzea se 
jakýmkoli způsobem podíleli. Děkujeme i všem našim příznivcům a přátelům. 
 
 
 
Galerii výtvarných umění v Havlíčkově Brodě 
Krajské knihovně kraje Vysočina Havlíčkův Brod 
Krajskému úřadu kraje Vysočina 
Městu Havlíčkův Brod 
Městu Ledeč nad Sázavou 
Muzeu Vysočiny Jihlava 
Muzeu Vysočiny Třebíč 
Muzeu Vysočiny Pelhřimov 
Městskému muzeu Chotěboř 
Městskému muzeu  Antonína Sovy Pacov 
Státnímu okresnímu archivu Havlíčkův Brod 
Městskému muzeu Čáslav 
Městskému muzeu Kutná Hora 
Městskému muzeu Skuteč 
Městskému muzeu Chrast u Chrudimi 
Městskému muzeu Proseč 
Biskupství v Hradci králové 
Technickému muzeu Brno 
Národnímu muzeu v Praze 
Muzeu českého venkova na zámku Kačina u Kutné Hory 
Regionálnímu muzeu Žďár nad Sázavou 
Souboru lidových staveb Vysočina Hlinsko 
Historickému muzeu Brielle ( Holandsko) 
BPK s.r.o. Skuteč 
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Jiřímu Siegelbauerovi ( České Budějovice) 
Jindřichu Štreitovi 
Luboši Novotnému, Zdenku Vrbovi, Vlastě Zelené, Stanislavě Matulové , Ing. Tomáši 
Hermannovi, Josefu Barcalíkovi, Bohumilu Pavláskovi,Milanu Benešovi , Karlu 
Kašparovskému, Karlu Hingarovi, Jiřině Straková, Drahoslavu Zieglerovi , Sázavě 
Chvalkovské, Pavlu Přenosilovi 
Manželům Benešovým 
Danielovi a Jiřímu Rynkovým 
PhDr.  Milanu Uhdemu 
Miloši Doležalovi 
Jaroslavu Medovi 
Evženu Štáflovi 
Jindřichu Štefánkovi 
Josefu Kubátovi 
Zdeňku Brnickému 
Janu Hammerovi 
Jiřímu Gruntorádovi 
JUDr. Miroslavu  Duchoňovi 
PaeDr. Radku Dvořákovi 
Ing. Františku Kocmanovi 
Jaroslav u Havlíčkovi (Stříbrné Hory) 
Josefu Mlejnkovi 
Karlu Konfrštovi 
Manželům Hejkalovým 
Mgr. Františku Drašnerovi 
Obecnímu úřadu Lipnice nad Sázavou 
PhDr. Oldřichu Málkovi (Přibyslav) 
RNDr. Petru Obstovi (Štoky) 
Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Havlíčkův Brod 
Soukromé umělecké škole Nuselská Havlíčkův Brod 
 


