
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD za rok 2007 
  

 
I) MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2007 
  
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 ve výši 300 223,- Kč, s tím, že prostředky město zpětně 
využívá na údržbu a investice do objektu. V souvislosti s nutnými úsporami za vytápění muzea a 
zlepšením pracovních podmínek, vyslyšelo Město Havlíčkův Brod požadavek MV HB na zateplení 
podkrovních prostor, kde jsou umístěny kanceláře a proběhla první etapa rekonstrukce podkroví. 
V roce 2008 proběhne druhá dokončovací etapa. Bude dokončeno zateplení podkroví, budou 
rekonstruovány záchodky v přízemí a vytvořen příruční sklad v přízemí muzea, který je nezbytně nutný 
pro ukládání výstavního fundusu. Město Havlíčkův Brod proinvestuje předem prostředky ve výši 
necelých 3 ročních nájmů, celkem cca 800 000 Kč. V roce 2007 bylo také, u příležitosti rekonstrukce 
podkroví, provedeno poptávkové řízení na dodavatele Elektronické zabezpečovací signalizace, 
sdružené s Elektronickou požární signalizací v Havlíčkově domě a provedena rekonstrukce. 
Základním úkolem muzea v roce 2007 byla všestranná péče o sbírky včetně doplňování sbírek a 
odborného zpracování sbírek. V této souvislosti bylo aktuálním úkolem pokračování v elektronické 
evidenci sbírek.  Do konce roku 2007 bylo 100 % sbírek ve správě odborných pracovníků zapsáno do 
programu DEMUS. Sbírky ze skupiny Ledeč nad Sázavou, tvořící cca 9 % inventárních čísel, které byly 
zapsány pouze v přírůstkových knihách a dosud neměly konkrétního odborného správce, byly 
přiděleny Eduardu Veselému a budou zpracovány v roce 2008. Byla provedena inventura sbírek, viz 
změna inventarizačního plánu v roce 2007, okamžitě doplněno chybějící označení předmětů 
inventárními čísly, byla projednána s vedením města Ledeč nad Sázavou změna výpůjční smlouvy, u 
které byly shledány závažné nedostatky – chybělo ocenění zapůjčených sbírkových předmětů. Odborní 
pracovníci ocenění provedli a smlouva byla zaslána  vedením města Ledeč nad Sázavou k podpisu. 
Další úkoly – úprava depozitáře, přenesení sbírkových předmětů, které nejsou předmětem zápůjčky do 
depozitáře, proběhnou v roce 2008. 
V souladu s úkolem řádně pečovat o sbírky, nebylo možno, odevzdat zřizovateli srovnávací studii 
k variantám nových depozitárních prostor, protože nedošlo k určení, která budova bude muzeu 
přidělena. Muzeum předložilo pouze doklad o prostorových požadavcích muzea, spolu a Galerií 
výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na depozitář. Jednání nadále probíhají. 
 
Od ledna 2007 byly zahájeny práce na zjišťování skutečností vztahujících se k novější historii regionu 
Havlíčkobrodska. Práce byla zaměřena na historii židovských obcí na Havlíčkobrodsku a jejich zánik 
během druhé světové války. Počátkem února 2007 byla uspořádána k tomuto tématu výstava 
zapůjčená z Židovského muzea v Praze - Židé v Čechách a na Moravě – Židovské tradice a zvyky, na 
která bylo také připomenuto 65. výročí transportů židů z Havlíčkobrodska. 
 
Významnou událostí bylo připomenutí 30. výročí úmrtí Jana Zrzavého, světově proslulého malíře který 
se narodil v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. V rámci Podzimního knižního veletrhu uspořádalo MV HB 
konferenci odborníků k tomuto výročí a vzpomínkovou výstavu významného malíře a jeho díla.  
 
V roce 2007 bylo pokračováno v organizovaném systému vybraných přednášek pro základní školy ve 
vztahu k obsahu školní výuky (dějepis, český jazyk, občanská výchova). Po vyhodnocení návštěvnosti 
přednášek a zájmu jednotlivých škol bylo provedeno opatření – vytvoření adresáře k přímé komunikaci 
s učiteli a to by mělo vést ke zvýšení zájmu škol o přednášky muzea. 
 



Od ledna 2007 byly zahájeny práce na elektronické evidenci odborné knihovny muzea v programu 
Clavius a podány žádosti o dotaci na on-line katalog a modul časopisy z grantu Ministerstva kultury 
ČR. V polovině roku podala výpověď paní Macková a byla přijata knihovnice paní Janáčková. Vytříděná 
knihovna má nový evidenční systém a je plně funkční od ledna 2008.  
V roce 2007 byly získány granty na připravovanou publikaci k dějinám židů na Havlíčkobrodsku (Edice 
Vysočiny z Fondu Vysočiny a Nadace Židovského muzea v Praze) a grant na webové stránky muzea 
(Webové stránky pro všechny 2007 z Fondu Vysočiny). Realizace proběhne v roce 2008. 
 
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.  
  
 
II) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2007 
 
 
Nová organizační struktura MVHB v roce 2007 
  
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 
 
1) Akvizice : 
 
V souladu s plánem akviziční činnosti muzea  byly získány tyto přírůstky: 
 
Nákup: 
 
1. Ručník s motivem KHB  - 9/2007 
2. Dečka – mapa republiky –10 /2007 
3. Šátek kašmírový – 11/2007 
4. Šátek bavlněný – 12/2007 
5. Nástěnka s nedokončenou výšivkou – 13 /2007 
6. Medaile - kříž trojspolku z první světové války – 14/ 2007 
7. Rakousko- uherská  vánoční medaile z roku 1914 – 15/2007 
8. List domovský z roku 1914 – 16/2007 
9. Občanská legitimace z roku 1943 – 17/2007 
10. Pohlednice z fronty 1. větové války – 18/2007 
11. Pokladnička – 19/2007 
12. Kabátek černý – 20/2007 
13. Halenka bílá – 21/2007 
14. Kabátek černý – 22/2007 
15. Halenka bílá – 23/ 2007 
16. Zástěra fialová – 24/2007 
17. Šátek trojcípý červený – 25/2007 
18. Fotografie černobílé ( 10 ks) - Vladimír Stejskal: Havlíčkův Brod – 26/2007 
19. Diapozitivy – pohlednice Havlíčkova Brodu ( 13 ks)– 27/2007 
20. Soubor fotografií z Havlíčkobrodska z 60. let ( cca 400 ks)– 28/2007 
21. Obraz – A. Stamic: Ptáčník 1, olej, 18. století – 29/2007 
22. Obraz- - A.Stamic: Ptáčník 2, olej, 18. století – 30/2007 
23. Obraz- Neznámý: Portrét děkana Seidla, olej, 18. století – 31/2007 
24. Plastika -  Jiří Bašta: Cesta, kámen – 32/2007 
25. Plastika- Veronika Černá: Studánka, sklo – 33/2007 
26. Plastika- Veronika Černá: Dívka, sklo – 34/2007 
 
 
Vlastní výzkumná činnost a dary: 
 
1. Různorodý archeologický materiál – kolekce 1196 ks  - 1/20007 
2. Tiskoviny k II. světové válce v Německém Brodě – 4 ks – 2/2007 
3.  Panenka ( model kroje) – 3/2007 
4. Model lidové chalupy – 4/2007 
5. Model Solnice – 5/2007 
6. Tablo Jasoně – 6/2007 
7. Vývěsní štít – Ziegler ,   Krásná Hora – 7/2007 
8. Skleněné těžítko – 8/2007 
 
V listopadu 2007 se uskutečnilo jednání nákupní komise a všechny nákupy byly schváleny. Za nákup 
sbírek bylo vydáno 102 700 Kč a 45 000 Kč restaurování. 
 



 
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. 
 
Základním úkolem muzea byla všestranná péče o sbírky včetně doplňování sbírek a odborného 
zpracování sbírek. V této souvislosti bylo aktuálním úkolem pokračování v elektronické evidenci sbírek.  
Do konce roku 2007 bylo 100 % sbírek ve správě odborných pracovníků zapsáno do programu 
DEMUS. Sbírky ze skupiny Ledeč nad Sázavou, tvořící cca 9 % inventárních čísel, které byly zapsány 
pouze v přírůstkových knihách a dosud neměly konkrétního odborného správce, byly přiděleny 
Eduardu Veselému a budou zpracovány v roce 2008. Byla provedena inventura sbírek, viz změna 
inventarizačního plánu v roce 2007, okamžitě doplněna chybějící označení předmětů inventárními čísly, 
byla projednána s vedením města Ledeč nad Sázavou změna výpůjční smlouvy, u které byly shledány 
závažné nedostatky – chybělo ocenění zapůjčených sbírkových předmětů. Odborní pracovníci ocenění 
provedli a smlouva byla zaslána  vedením města Ledeč nad Sázavou k podpisu. Další úkoly – úprava 
depozitáře, přenesení sbírkových předmětů, které nejsou předmětem zápůjčky do depozitáře, 
proběhnou v roce 2008. 
Dle konzultací s ředitelem Pardubického muzea Šebkem, vedoucím odboru muzeí MK ČR Žalmanem a 
po dohodě se zřizovatelem bylo rozhodnuto, že sbírky ze skupiny Ledeč nad Sázavou, které nebyly 
zapsány v přírůstkových knihách MV Havlíčkův Brod, nebudou zapsány do chronologické evidence- 
přírůstkové knihy. Inventarizační seznam byl svázán do knihy a uložen spolu s přírůstkovými knihami a 
bude postupováno v evidenci druhého stupně. 
 
Oproti plánu provedena mimořádná inventarizace sbírkových skupiny „Městské 
muzeum v Ledči nad Sázavou“ a plánovaná inventarizace sbírkové skupiny 
„Textil“ a „Kapitalismus“ : 
 
Řádná inventarizace sbírek: 
 
1) L – všeobecná sbírka (1370 inventárních čísel)  
2) LK - historická knihovna (202 inventárních čísel) 
3) T - textil (435 inventárních čísel) 
4) K – kapitalismus (526 inventárních čísel) 
 
 
3) KONZERVOVÁNÍ, RESTAUROVÁNÍ SBÍREK 
 

 
Přehled konzervovaných muzeálií v konzervátorské dílně za rok 2007 
 
Bylo postupováno podle Plánu konzervace na rok 2007. Úkoly byly splněny. 
 
Dodavatelsky (restaurátor akademický malíř Josef Čoban) realizována druhá etapa restaurování 
pozdně středověkého deskového oltáře  pocházejícího pravděpodobně z kostela sv. Vojtěcha, inv.č. 
O776, (45.000,- Kč) 
 
Přehled konzervovaných muzeálií v konzervátorské dílně za rok 2007 

 
T 349/10 - dámské plátěné prádlo živůtek - praní a zašití 
T 223  - dámské háčkované rukavice s pleteným okrajem - praní a zašití 
PL 16  - svatá Barbora reliéf - zbavení prachu, tmelení, konzervace 
Kupecký štít kovový – součást interieru Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod – očista, odstranění korozních 

produktů, konzervování 
T 370  - hedvábný čepec (čelenka) s vázačkami – přišití vytržených částí , praní 



T 30  - vějíř hedvábný (černá malba ) – zbavení nečistot , výztuha žeber, skeletizace 
japonským papírem 

PL 31  - svatý Jan Nepomucký plastika – zbavení nečistot,tmelení, konzervování 
PL 164  - Panna Marie Ochranitelka – očista, lepení ulomených částí, napuštění, konzervace 
JH 120  - skříň šatní dřevěná – ochrana po napadení červotočem, Památník J.Haška - Lipnice 

nad Sázavou 
Vývěsní štít Antonín Ziegler – VÝROBA HOLÍ A KUŘÁCKÝCH POTŘEB - ochrana po napadení 

červotočem 
VO 2/29 - pivovarnické právo – zbavení nečistot, petrifikace, konzervace 
713 st.č. - rychtářské právo – zbavení nečistot, plísně, tukování 
VO 1/15 - bič kožený (textilní konec) –zbavení nečistot ,lepení ,tukování 
KHB-U656a – SLAVNOSTI 200 LET GYMNASIA V NĚMECKÉM BRODĚ – nástěnný plakát – 

vyrovnání, skeletizace japonským papírem, lisování               
KHB bez i.č. – PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ NA STRAHOVĚ – nástěnný plakát – 

vyrovnání, skeletizace japonským papírem, lisování 
KHB 2/1143 – K.H.Borovský před násilným odvezením do Brixenu se loučí se svou rodinou - 

zbavení nečistot mokrou cestou, skeletizace japon. papírem, lisování  
KHB 2/1139 – O.Štáfl, návrh plakátu (nástěnný plakát ) - zbavení nečistot, dolepení odtržených a 

chybějících částí, fixace, lisování 
KHB 2/1186/1 - velký plakát  3 části – Film K. Havlíček Borovský – text K.H. BOROVSKÝ VĚZEŇ  

BRIXENSKÝ – zbavení nečistot, vyrovnání a skeletizace japon. papírem lisování 
T 254 – 1 - blůza selské jízdy, ošetření korozních produktů na knoflíkách 
T 254 – 2 - blůza selské jízdy, ošetření korozních produktů na knoflíkách 
T 254 – 3 - blůza selské jízdy, ošetření korozních produktů na knoflíkách 
Pokladna železná  s městským znakem Havlíčkova Brodu – zbavení nečistot, ošetřena korozní místa, 

napuštění 
MI 23 - šavle, vzor 1904 pro jízdu, Rakousko – Uhersko, ČSR – odstranění korozních 

produktů, konzervace 
MI 27 - šavle jízdy, 1. polovina 19. století (některý německý stát) - odstranění korozních 

produktů , konzervace 
MI 24 - šavle, vzor 1904 pro důstojníky jízdy, Rakousko – Uhersko, bez pochvy - odstranění 

korozních produktů, konzervace 
MI - bez ev.č.- šavle důstojníka Wehrmachtu (nález z Dolní Krupé), bez pochvy- 

odstranění korozních produktů , konzervace 
Archeologie – keramika velký nález – lokalita  Ledeč n/Sázavou – mytí nálezů, sušení, třídění podle 

tvarů a částí - keramika, kosti, kovy 
IVS 720       - vědro kožené  – zbavení nečistot , tukování 
bez ev.č. - rychtářské právo – zbavení nečistot, lepení tukování  
469 st.č. – rychtářské právo (Šejdorf) – zbavení nečistot fixace uvolněných částí, tukování 
bez ev.č. - rychtářské právo – zbavení nečistot, lepení uvolněných částí, odstranění rzi, tukování 
717 st.č. – rychtářské právo- zbavení nečistot, lisování, fixace a lepení uvolněných částí, 

tukování 
714 st.č. – rychtářské právo – zbavení nečistot, zbavení nýtů od korozních produktů, lepení, 

tukování 
712 st. č. – rychtářské právo (jen část) zdobný kroužek – zbavení nečistot,tukování 
141 st. č. - cechovní smetáček – zbavení nečistot, petrifikace, tmelení, napuštění, dolepení 

koňských žíní 
240 st. č. - ševcovské právo, dřevěné – zbavení nečistot, retuš, napuštění 
1429 st. č. – dřevěná čutora na rosolku – zbavení nečistot, petrifikace, konzervování 
   
 
IV) KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 
 
  
1) EXPOZICE: 
Ve všech expozicích byla pouze prováděna údržba, k obsahové změně nedošlo. Pro Památník 
Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou byly zahájeny přípravné práce na reinstalaci expozice expozice 
v roce 2008. Sbírky ze skupiny Ledeč nad Sázavou, tvořící cca 9 % inventárních čísel, které byly 



zapsány pouze v přírůstkových knihách a dosud neměly konkrétního odborného správce, byly 
přiděleny Eduardu Veselému a budou zpracovány v roce 2008. Byla provedena inventura sbírek, viz 
změna inventarizačního plánu v roce 2007, okamžitě doplněno chybějící označení předmětů 
inventárními čísly, byla projednána s vedením města Ledeč nad Sázavou změna výpůjční smlouvy, u 
které byly shledány závažné nedostatky – chybělo ocenění zapůjčených sbírkových předmětů. Odborní 
pracovníci ocenění provedli a smlouva byla zaslána  vedením města Ledeč nad Sázavou k podpisu. 
Další úkoly – úprava depozitáře, přenesení sbírkových předmětů, které nejsou předmětem zápůjčky do 
depozitáře, proběhnou v roce 2008. 
 
  
2) VÝSTAVY: 
 
Hlavní výstavy v Mázhausu Havlíčkova domu: 
 
Betlémy   6. prosinec 2006 - 20. leden - prodlouženo do 25.1. 
 
Pokračování vánoční výstavy betlémů z Třeště, Hlinska, MVHB, Třebíče 
 
Židé v Čechách a na Moravě, Židovské tradice a zvyky  4. únor - 16. duben   
Výstava je uspořádána k 65. výročí transportů židovského obyvatelstva z Německého Brodu. Výstava 
Židovského muzea v Praze, doplněná panely Muzea Vysočiny a pracemi dětí ze ZŠ Štoky v rámci 
projektu Zmizelí sousedé. 
 
Doprovodný program: 
 
Neděle 4.2.2007 v 17.00 - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
Zahájení výstavy a beseda Blízcí i vzdálení sousedé s vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem
           
Židovské písně 
Hachucpa – Brno          
 
Pátek 16.2. v 17.00 - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod    
Povídání o dnešním Izraeli s fotografiemi  
Jan Schneider 
 
Pátek 23.2. v 17.00 - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod  
Povídání o judaismu, symbolice a tajemství židovských hřbitovů 
Jaroslav Achab Heidler 
         
Pátek 23.2. ve 20.00  – kavárna U Notáře 
Pan Theodor Mundstock – divadelní představení 
Jaroslav Achab Heidler 
 
Neděle 11.3.2007 v 17.00 - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
Přežil jsem Šoa - povídání o holocaustu z osobní zkušenosti 
Pavel Werner - místopředseda Terezínské iniciativy Praha    
Židovské písně 
Kapela Létající rabín (Prostějov)        
 
Pátek 23.3. v 17.00 - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
Zmizelí sousedé z Německého Brodu – osudy jedné německobrodské rodiny 
prezentace výsledků práce dětí ze ZŠ Štoky pod vedením paní učitelky Mgr. Barbory Voldřichová 
         
Mladé brodské umění   20. duben – 10. červen 
 
Výstava začínajících brodských umělců - studentů uměleckých škol (malba, kresba, sklo, fotografie, 
videoprojekce) 
 



Doprovodný program: 
 
Performance Brno  
 
Muzejní noc   8. květen 
 
Dny evropského kulturního dědictví   8. září 

 
Stamicova doba   19. června – 25. září 
 
Výstava k 290. výročí narození a 250. výročí úmrtí českého  hudebního skladatele evropského  
významu, německobrodského rodáka Jana Václava Stamice ( 19. června 1717 Německý Brod - 27.3. 
1757 Mannheim). Pod patronací města Havlíčkův Brod proběhly v jarních měsících 
Stamicovy slavnosti, k nimž Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod přispělo výstavou " Stamicova doba“. 
 
Houby   konec září 
 
Tradiční výstava brodských mykologů 
 
Doprovodný program: 
Přednáška brodských mykologů - poradna 

 
Jan Zrzavý   5. říjen - 30. listopad 
  
Doprovodný program: 
Konference– Jan Zrzavý – (v rámci Knižního veletrhu 2007) 
 
Finsko - nejen vánoční   5. prosinec - 30. leden 2008 
 
Doprovodný program: 
Přednáška o finské kultuře – Severská společnost 
Prezentace lycea z města Savonlina partnerské školy Gymnázia Havlíčkův Brod 
Přednáška o finské literatuře – Markéta Hejkalová 
 
Malý sál - Brixen 
 
Zaniklá sklářská huť v Božejově   3. července – 31. srpna 
Přednáška 
 
Město Brixen   září 
Výstava o partnerském městě Brixen- Bressanone  
 
Daniel Reynek   20. duben – červen 
Výstava fotografií 

 
Finsko - nejen vánoční   5. prosinec - 30. leden 2008 
- vše o Finsku 
 
Klášterní kostel sv. Rodiny 
 
Dny evropského kulturního dědictví   8. září     
 
Stará radnice 
 
Koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů   9. září 
 
 



 
Výše uvedené výstavy v Havlíčkově domě a stálou expozici muzea navštívilo celkem 
11 996 návštěvníků ( číslo zahrnuje i 1 348 neplatících). 
 
 
3) DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE: 
  
Tradiční akcí bylo připomenutí Mezinárodního dne muzeí, v květnu 2007, akcí „Noc v muzeu“, která 
probíhala ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod. V rámci Noci se uskutečnilo dětské 
divadelní představení, dále muzejní kvíz „Poznej co to je“ – poznávání historických předmětů ze sbírek 
muzea. U příležitosti podepsání partnerské smlouvy mezi městy Havlíčkův Brod a Brixen-Bressanone 
byla do delegace města do Brixenu přizváno i MV HB. MV HB doručilo do Brixenu překlady dopisů 
Karla Havlíčka o Brixenu a uspořádalo i výstavu o městě Brixen při recipročním příjezdu delegace 
města Brixen do Havlíčkova Brodu. Výstava byla připravena ve spolupráci pracovníky informačního 
centra v Brixenu a instalována byla v muzeu. 
MVHB se již tradičně připojilo k akci Dny evropského kulturního dědictví – v září 2007, 
které jsou ve znamení volného zpřístupnění historických památek v celém městě. V rámci 
tradičního Podzimního knižního veletrhu v říjnu 2007 byla uspořádána konference o malíři 
Janu Zrzavém, rodákovi z Okrouhlice.  
V roce 2007 se MV HB podílelo na založení tradice cyklu Abonetních koncertů ve spolupráci 
s Havlíčkobrodskou o.p.s., Krajskou knihovnou Vysočiny, Základní uměleckou školou a Galerií 
výtvarného umění. 
 
Přednášky pro školy a veřejnost: 
 
Celkem bylo v roce 2007 realizováno 32 vlastních přednášek, což je oproti roku 2006 nárůst cca o 30 
%. Dále bylo realizováno 13 přednášek v rámci výstav. 
 
Mgr. Alena Kašparová 
Židé na Havlíčkobrodsku - 2 x 
Protektorát a holocaust na Havlíčkobrodsku - 2 x 
Pracovní tábor pro Židy v Lípě u HB 
 
Mgr. Pavel Rous 
Staré hornictví na Havlíčkobrodsku - 2x  
Husitství na Havlíčkobrodsku - 3x 
 
Eduard Veselý 
Historie želežářství na Havlíčkobrodsku 
Historie sklářství na Havlíčkobrodsku 
II. světová válka na Havlíčkobrodsku 
Historie a památky města – procházka 
Beseda o muzeu 
 
Zina Zborovská 
Památky Havlíčkova Brodu s vycházkou - 3x 
Život měšťanské ženy na maloměstě v 19. st 
Karel Havlíček Borovský  život a dílo - 2x 
Významné ženy Havlíčkobrodska 
 
 
V rámci spolupráce s krajskou knihovnou se bude muzeum podílelo na realizaci přednáškového cyklu 
v rámci University volného času a zajistilo níže uvedené přednášky: 
 
Mgr. Alena Kašparová 
Dějiny Izraele v Bibli a ve vědecké histografii 
Křesťanství jako základ evropské kultury 



 
Mgr. Pavel Rous 
Jan Žižka z Trocnova a Havlíčkobrodsko 
Dvory okolo Havlíčkova Brodu 

  
Eduard Veselý 
Historická kriminalita na Hvalíčkobrodsku 
Německý Brod 1914-1918 - 2 x 
 
Zina Zborovská 
Kultura antického Řecka 
Kultura antického Říma 
 
 
Nabídka přednášek pro základní školy - školní rok 2007/2008 
 
 
Protektorát a holocaust na Havlíčkobrodsku 
Židé na Havlíčkbrodsku 
(Mgr. Alena Kašparová) 
Naše obec 
Historie a památky Havlíčkova Brodu 
(Štěpán Podešť) 
 
Husitství na Havlíčkobrodsku 
Hornická minulost Havlíčkobrodska 
(Mgr. Pavel Rous) 
 
Německý Brod v letech 1914-1945 
Průmysl a řemesla na Havlíčkobrodsku 
(Eduard Veselý) 
 
Karel Havlíček Borovský – významný představitel národního obrození 
Karel Havlíček Borovský – život a dílo 
(Zina Zborovská) 
 
  
V) VĚDECKO- VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ ÚKOLY 
  
1) V OBORU ARCHEOLOGIE (Pavel Rous): 
 
Průzkum terénních stop po zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku 
(akce a výstupy v roce 2007) 
 
Terénní průzkum (lokalizace, fotodokumentace, povrchový sběr, pořizování vzorků) 
Menouškova stráň (k. ú. Havlíčkův Brod), těžební lokalita (Ag, středověk) 
U Pšeničků (k. ú. Havlíčkův Brod), těžební a zpracovatelská lokalita (Ag, středověk – novověk)  
Hamry (k. ú. Hamry + k. ú. Olešná), zpracovatelská lokalita (Fe, novověk) 
Pecký mlýn (k. ú. Kamenná Lhota + k. ú. Kožlí), zpracovatelská lokalita (Fe, novověk) 
 
Evidence písemných, resp. kartografických pramenů, a literatury: 
Podrobně dokumentována Fischerova hornická mapa oblasti Mittelbergu (u Brodu) z r. 1773, uložená 
v SOkA Kutná Hora 
Zjištěna další Fischerova hornická mapa oblasti Stříbrných Hor, uložená v Geofondu Kutná Hora (bude 
naskenováno) 
Průběžně aktualizován seznam montánní literatury týkající Havlíčkobrodska 
 
Publikace: 



Rous, P.: Povrchové stopy po zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín, 
(Stříbrná Jihlava 2007) 
Rous, P.: Obrázek krajiny s přibyslavskými doly nakreslený v polovině 18. století, Přibyslavský 
čtvrtletník, 4, 2007 
Rous, P. – Vilímek, L. – Malý, K. 2007: Les positions fortifiées des aires minières médiévales dans les 
régions de Jihlava et de Havlíčkův Brod (République Tchèque), in: Mines et pouvoir au Moyen Age 
(red.: Marie-Christine Bailly-Maitre, Jean-Michel Poisson), Lyon 2007, 149-179 
Malý, K.: geologické a ložiskové poměry na Přibyslavsku, Přibyslavský čtvrtletník, 4, 2007 
Berky, J. Stopy zaniklého osídlení a hornictví ve východní části Havlíčkova Brodu, Archeologické 
výzkumy na Vysočině, 1, (vyjde v r. 2007 nebo 2008) 
 
Příprava závěrečné zprávy: 
Připraven a projednán koncept závěrečné zprávy 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous, rok 2007 
 
 
2) V OBORU HISTORIE, LITERNÍ HISTORIE A ETNOGRFIE (Eduard Veselý, Zina 
Zborovská) 
 
Zajištěna dotazníkové akce Tradiční lidová kultura prostřednictvím 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. 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
Byl proveden podrobný archivní průzkum možných dochovaných pozůstatků židovské kultury a 

židovského etnika na Havlíčkobrodsku a zahájeny práce pro přípravu publkace. 

Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
Byl realizován základní průzkum mezi etnografy Muzeí Vysočiny, s cílem nalézt sběry lidových písní 
z Havlíčkobrodska. Na základě průzkumu byli kontaktováni parcovníci Etnologického ústavu Akademie 
věd ČR, nalezeny dosud nepublikované sběry z roku 1907, 1911 a 1950 a dohodnuta spolupráce na 
odborném zpracování a vydání zpěvníku lidových písní z Havlíčkobrodska. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 
Zpracování scénáře výstavy „Jan Zrzavý“. 
Realizovali: Zina Zborovská, Eduard Veselý 
 
Zpracování scénáře výstavy „Stamicova doba“. 
Realizovali: Eduard Veselý, Zina Zborovská 
 
  
VI)  EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE ČINNOSTI MUZEA 
  
2) PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
V srpnu 2007 proběhlo jednání ediční rady muzea a odsouhlasena podoba 21. Vlastivědného sborníku 
Havlíčkobrodsko. Shromáždění a posouzení, zajištění vydání a distribuci sborníků. 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous  
 
Povrchové stopy po zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín, (Stříbrná 
Jihlava 2007) 
Obrázek krajiny s přibyslavskými doly nakreslený v polovině 18. století, Přibyslavský čtvrtletník, 4, 
2007 
Les positions fortifiées des aires minières médiévales dans les régions de Jihlava et de Havlíčkův Brod 
(République Tchèque), in: Mines et pouvoir au Moyen Age (red.: Marie-Christine Bailly-Maitre, Jean-
Michel Poisson), Lyon 2007, 149-179 (spoluautoři Vilímek, L. – Malý, K.) 



Zaniklá vesnice Jenče u Přibyslavi a záhada dvou Jankovů, Havlíčkobrodsko, sv. 21, str. 161-171 
Nález zlomků „staroegyptského“ reliéfu (Deník Vysočina) 
Recenze knihy o historii Vilémovic (Cesta Vrchovinou) 
Havlíčkobrodské podzemí (Deník Vysočina) 
Anonce 21. čísla sborníku Havlíčkobrodsko (Deník Vysočina, Cesta Vrchovinou) 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous  
 
V roce 2007 byla zahájena práce na připravovanou publikaci k dějinám židů na Havlíčkobrodsku a 
získány granty Edice Vysočiny z Fondu Vysočiny a Nadace Židovského muzea v Praze. 
Židé v díle Jana Františka Beckovského, in Havlíčkobrodsko 21, 2007 
Kašparová, Alena-Lauermann, Marek: Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích, 2007 
články v Cestě Vysočiny (Židovské rodiny v Brodě – zmizelí sousedé, Nové partnerské město Brixen – 
Bressanone) 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
S pracovníky Etnologického ústavu Akademie věd ČR dohodnuta spolupráce na odborném zpracování 
a vydání zpěvníku lidových písní z Havlíčkobrodska z dosud nepublikovaných sběrů z roku 1907, 1911 
a 1950. Zpracování a žádost o grant na MK ČR proběhne v roce 2008, vydání v 1. pololetí 2009. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 
Manželka Karla Havlíčka rozená Sýkorová - článek pro Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko č.21. 
Realizovala: Zina Zborovská 
 
Sbírkové předměty shromážděné pro národopisnou výstavu českoslovanskou, v depozitářích Muzea 
Vysočiny Havlíčkův Brod - článek pro Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko č.21. 
Realizoval: Eduard Veselý 
 
 
3) PROPAGACE A PREZENTACE MUZEA  
 

Byl připraven a distribuován po školách okresu „Informační list 2007“ s nabídkou přednášek muzea 

Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 

 
Plakáty a pozvánky k plánovaným akcím muzea zajistili pracovníci MVHB. 
Realizovali: MgA. Jiří Jedlička, kurátoři výstav 
 
V roce 2007 byl podán a získán grant u Fondu Vysočiny na nové webové stránky Muzea Vysočiny 
Havlíčkův Brod a byly zpracovány některé podklady pro jejich realizaci. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 
Prostřednictvím médií byly zajištěny informace o činnosti a akcích muzea. Byla znovu podepsána 
smlouva o spolupráci s kabelovou televizí a o.p.s. Centrum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, prezentací 
plánu výstav na rok 2007 pokračováno ve spolupráci s novinami - měsíčníkem kraje Vysočina, 
archeologem Mgr. Rousem publikována řada popularizačních článků – deník Vysočina, Cesta Vysočiny 
atd. 
Realizovali: kurátoři výstav, MgA. Jiří Jedlička 
 
 
VII ) KNIHOVNA A BADATELSKÁ AGENDA 
 
a) Knihovna  
             
Knihovna byla ve spolupráci s odbornými pracovníky průběžně doplňována. Pokračovalo zapisování 
všech knih do programu Clavius. Bylo dohodnuto zprovoznění internetového katalogu na webových 
stránkách muzea. 
Realizovali:  Iva Macková, Ludmila Janáčková, MgA. Jiří Jedlička 



 
Zajištění 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 
 
b) Badatelská agenda 
 
Metodická a odborná pomoc byla osobně poskytnuta 33 studentům VŠ a SŠ a soukromým badatelům 
a zaznamenána v nově založené knize badatelských návštěv. 
 
V těchto případech se jednalo o průběžné konzultace a několikanásobné návštěvy. Ostatní metodická 
a odborná pomoc 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 v roce 2007, bude realizováno v roce 2008 : MgA. Jiří Jedlička 
 
 
IX. KONFERENCE, SEMINÁŘE, ODBORNÉ KOMISE, SETKÁNÍ 
   
MgA. Jiří Jedlička 
Muzeum  současné legislativní prostředí - IV. Celorepublikové kolokvium Brno 
Regionální operační program – školení - Havlíčkův Brod 
Agentura podporovaného zaměstnávání, FOKUS Vysočina – konference - Havlíčkův Brod 
 
Mgr. Pavel Rous: 
Konference Stříbrná Jihlava 
 
Mgr. Alena Kašparová: 
Kurz muzejní propedeutiky 
 
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.  
Spolupráce s vedením Města Havlíčkův Brod na reprezentaci Havlíčkova Brodu při podpisu partnerské 
smlouvy s městem Brixen-Bressanone a realizaci výstavy o městě Brixen v Muzeu Vysočiny. 
Muzeum Vysočiny rovněž účastnilo na Pietní vzpomínce u příležitosti výročí narození KHB  u pomníku 
KHB v parku Budoucnost. 
 
 
XI) HOSPODAŘENÍ MUZEA, NÁVŠTĚVNOST 
  
Příspěvek zřizovatele (kraje Vysočina) v roce 2006 činil 4.437000,- Kč a mimořádná dotace ve výši 
180 000,- Kč na nákup nábytku – celkem tedy 4.617 000,- Kč oproti 4 100 000,- Kč v roce 2006. Tržby 
z vlastní činnosti (prodej vstupenek, prodej publikací, archeologický dohled, pronájmy, reklama …) 
činily 303 798,- Kč. 



 
Příspěvek zřizovatele (bez mimořádné dotace) činil 93% a 7 % činily vlastní příjmy, 
stejně jako v roce 2006. 
 
Celkově muzejní akce navštívilo 11 996, z toho návštěvníků výstav bylo 7 616, expozic 
2 443, klášterního kostela 292 a další kulturně výchovných akcí pořádaných muzeem 
(koncerty, přednášky, besedy, konference apod.) bylo 1 645. 
 
 
 
XII) ZÁVĚR 
Výroční zpráva poskytuje základní obraz o činnosti muzea Vysočiny v roce 2007 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. 
 
Děkujeme institucím: 
 
Krajský úřad kraje Vysočina 
Město Havlíčkův Brod 
Město Brixen-Bressanone 
Město Ledeč nad Sázavou 
Město Lipnice nad Sázavou 
Obec Úsobí 
Galerie výtvarných umění v Havlíčkově Brodě 
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 
Krajská knihovna kraje Vysočina Havlíčkův Brod 
Židovské muzeum v Praze 
Muzeum Vysočiny Jihlava 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov 
Městské muzeum Chotěboř 
Městskému muzeum Čáslav 
Souboru lidových staveb Vysočina Hlinsko 
Základní škola Štoky 
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Havlíčkův Brod 
Soukromá umělecká škola Nuselská Havlíčkův Brod 
Severská společnost 
Gymnázium Havlíčkův Brod a Lyceum z města Savonlina (Finsko) 
I centrum Havlíčkův Brod 
Archaia o.p.s. Brno 
Mykologický spolek Havlíčkův Brod 
Kapela Létající rabín (Prostějov) 
Hachucpa – Brno 
Limbora Havlíčkův Brod 
 
Osobní poděkování za spolupráci: 
 
Ing. Jana Fischerová, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Mgr. Miloš 
Doležal, Mgr. Barbora Voldřichová, vrchní zemský rabín Karol Sidon, Pavel Werner, MUDr. 
Jiří Koref, Jiří Stránský, Jaroslav Achab Haidler, Evžen Štáfl, PaeDr. Radek Dvořák, Mgr. 
Josef Mlejnek, Karel Konfršt, manželé Hejkalovi, Daniel Reynek, , Jakub Pustina, Mgr. 
Hejhal, Jan Schneider  

 


