VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD za rok 2010

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (MVHB) je příspěvkovou organizací, zřizovanou krajem
Vysočina, která pečuje o sbírky ve vlastnictví zřizovatele. 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. Do konce února 2010 pokračovalo fyzické předávání sbírek novým kurátorům, které
bylo nutné zajistit po odchodu paní Zborovské do důchodu a po reorganizaci práce archeologa.
Cílem opatření bylo uvolnit archeologa od správy sbírek, které nesouvisí s jeho činností, aby
mohl být zvýšen finanční příjem z archeologických prací. Tento cíl se podařil a výnosy z
archeologických dohledů se podařilo zajistit 10 x vyšší příjem než v předchozích letech. Tento
fakt výrazně přispěl k dobré hospodářské a materiálové bilanci muzea.
Od 1. 2. 2010 odborní pracovníci muzea zahájilii fotografování sbírek v depozitáři, ve Státním
okresním archivu na Kyjovské ulici. Současně s fotografováním byla provedena pravidelná
inventarizace sbírek a přehledná archivace fotografií. Zpracovávání fotografií a jejich doplnění do
evidenčních karet do DEMUSu s náhledným tiskem, proběhne později po vyřešení stěžejních
úkolů roku 2011.
Od poloviny ledna do konce března 2010 proběhla rekonstrukce hlavního výstavního sálu,
malování, oprava schodů, výměna akumulačních kamen a instalace kamerového systému.
Neplánovaně byla provedena i výměna části klempířských prvků na střeše, kam zatékalo.
Odborní pracovníci pracovali na přípravě rekonstrukce expozice Karla Havlíčka Borovského, aby
v roce 2011 byla v provozu přepracovaná expozice.
V roce 2010 získalo Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ocenění v krajském kole soutěže Zlatý erb
2010. V kategorii nejlepší web krajské příspěvkové organizace kraje Vysočina, získaly webové
stránky muzea 1. cenu mezi 16 zúčastněnými organizacemi.
V květnu 2010 bylo MV HB pověřeno přípravou a koordinací tříletého projektu, v rámci
Operačního programu Přeshraniční spolupráce - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká
republika 2007—2013. Program ČR - Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský
a kraj Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland
Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.
OP ČR - Rakousko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projekt, který
byl později nazván PORTA CULTURAE byl ve spolupráci s Jihočeským krajem, Jihomoravským
krajem a Kulturvernetzung NÖ vypracován, podán a schválen, takže v průběhu roku 2011 dojde
k realizaci.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2010

Ředitel, výtvarník, výstavář, kurátor sbírek:
Archeolog, kurátor sbírek, výstavář:
Dokumentátor, kurátor sbírek
výstavář, fotograf, správce depozitáře:
Historik, kurátor sbírek, výstavář, koordinátor KVČ:
Historik novějších dějin, kurátor sbírek, výstavář:
Ekonomka:
Knihovník, správce fotoarchivu, výstavář, pokladník:
Konzervátorka:
Průvodce :
Uklízečka:
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost:

MgA. Jiří Jedlička
Mgr. Pavel Rous
Mgr. Eduard Veselý
Mgr. Michal Kamp
Mgr. Marek Chvátal – zástup za Mgr.
Alenu Jindrovou
Ivana Krajíčková
Ludmila Janáčková
Kamila Štellerová
Marie Suchá , Marie Votavová,
Michal Sláma
Renáta Nečasová

Mgr. Milan Čumpl, PaeDr. Radomír Dvořák, Ak. malíř Jan Exner, Jiří Lédl, PhDr. Ladislav Macek
Mgr. Pavel Rous, Eduard Veselý , Mgr. Aleš Veselý, Zina Zborovská

Ediční rada:
Mgr. Eva Benáková - KKV Havlíčkův Brod
PhDr. Ladislav Macek – SOKA Havlíčkův Brod
Mgr. Pavel Rous – MV Havlíčkův Brod
PhDr. Miloš Tajovský – SOKA Havlíčkův Brod
Mgr. Václav Tuček
Mgr. Aleš Veselý – Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Zina Zborovská – MV Havlíčkův Brod
Člen Ediční rady Miroslav Menšík v roce 2010 zemřel.
PRÁCE SE SBÍRKAMI
V souladu s plánem akviziční činnosti muzea byly získány tyto přírůstky:
Nákup:
Přír. č.

předmět

počet

9/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10

truhla dřevěná
kniha
kniha
kniha
kniha
fotografie
obraz
obraz
fotografie
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika

1
3
1
1
1
16
1
1
15
1
1
1
1
1
1

cena
1000,100,100,100,70,32 000,8 000,8 000,13 500,2 500,1 800,1 600,800,300,900,-

Vlastní výzkumná činnost a dary:
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10

kameninová láhev
pecní cihla
hrnek
poklička
poklice
zátka k lahvi
dóza
hrnek

1
1
1
1
1
1
1
1

Převod (předměty ze Soupisu problematických položek muzea)
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10

bankovka
mince
mince
mince
odznak
notová partitura
tištěný rozsudek

1
1
1
1
1
1
1

31/10

pas

1

Do sbírkové skupiny Archeologie bylo uloženo pod inv. č. A 1/2009 – A 85/2009 celkem 85
nálezových souborů (sáčků) obsahujících celkem 3156 předmětů/jednotlivin.

2) SPRÁVA SBÍREK, KONTROLY SBÍREK:
Průběžně byla provedena kontrola depozitářů a expozic v Havlíčkově Brodě, v Ledči nad Sázavou
a v Lipnici nad Sázavou. Dle potřeby byla provedena aktualizace zápůjček. Největší zápůjčky
sbírek jsou i nadále realizovány s městem Ledeč nad Sázavou a obcí Lipnice nad Sázavou.
Základním úkolem muzea v roce 2010 byla všestranná péče o sbírky včetně doplňování sbírek a
odborného zpracování sbírek, jejich fotografování a fyzické předání.
V programu Demus - Archeologie zaevidovány nálezové soubory inv. č. A 71/2008 – A 134/2008.
Realizoval: Mgr. Pavel Rous, Mgr. Marek Chvátal
Provedena inventarizace (a aktualizace inventárních seznamů) těchto sbírkových skupin:
Numismatika, Odznaky, Faleristika, Keramika, Porcelán a Militaria, Plastiky a Obrazy
Realizoval: Mgr. Pavel Rous, Mgr. Marek Chvátal, MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Michal Kamp a
Mgr. Eduard Veselý

Řádná inventarizace sbírek:
1) Sbírková skupina „Sklo“ (406 inv. č = 439 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
2) Sbírková skupina „Militaria“ (1 inv. č = 112 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
3) Sbírková skupina „Archeologie“ (500 inv. č = 500 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
4) Sbírková skupina „Keramika“ (554 inv. č = 559 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
5) Sbírková skupina „Odznaky“ (245 inv. č = 325 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
6) Sbírková skupina „Faleristika“ (43 inv. č. = 59 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
7) Sbírková skupina „Medaile“ ( 27 inv. č. = 38 ks)
Inventarizace byla provedena zároveň fotografováním sbírek, zápis z inventarizace včetně návrhu
opatření byl předložen řediteli.
8) Sbírková skupina „Obrazy“ (1178 inv.č. = 2229 ks)
Kompletní inventarizace byla provedena zároveň s předáním sbírek, zápis z inventarizace včetně
návrhu opatření byl předložen řediteli.
Celkem byla v roce 2010 provedena inventarizace 2 954 inventárních čísel sbírkových
předmětů, tj. 4 261, což představuje cca 23 % sbírkového fondu.

3) KONZERVOVÁNÍ, RESTAUROVÁNÍ SBÍREK
Konzervace
Bylo postupováno podle Plánu konzervace MV HB na rok 2010,úkoly byly splněny.
Přehled konzervovaných muzeálií v konzervátorské dílně za rok 2010
Sbírková skupina Porcelán - celá sbírka zbavena prachu a nečistot v souvislosti
s fotografováním sbírkových předmětů - P - 47/3 hrnek, P -28 šálek, P – 23 konvička, P – 107
váza, P – 72 talíř, P – 48/1 šálek, P – 32 talířek, P – miska , tyto uvedené předměty byly
sceleny. (8 ks)
Sbírková skupina Keramika – celá sbírková skupina zbavena prachu a nečistot v souvislosti
s fotografováním sbírkových předmětů, konkrétně uvedené předměty byly sceleny KE – 425
džbán, KE – 359 lahev na minerálku, KE - 502 talířek, KE – 142 talíř, KE – 195 miska, KE – 563
džbánek, KE – 34 šálek, KE – 35 podšálek, KE – 35 podšálek, KE – 334 konvička, KE – 485
poklička, KE – 129 talíř, KE – bez čísla talíř, KE – 162 talíř, KE – 128 talíř, KE – 315 talíř, KE –
kameninová nádoba (arch. nález ) zbavení nečistot a skvrn, (17 ks)
Sbírková skupina Sklo - celá sbírková skupina zbavena prachu a nečistot v souvislosti
s fotografováním sbírkových předmětů, konkrétně uvedené předměty byly sceleny - SL 808,
miska, SL 769 hrnek - scelení (2 ks)
Sbírková skupina Archeologie – scelení gotické cihly (3ks)
Sbírková skupina Militaria – MI – 10, MI- 12, MI – 5, MI – 3, MI – 16, MI – 6, MI – 18, MI – 4,
MI – 36, MI – 11, MI – 2, MI – 13, MI – 7, MI – 17, MI – 8, MI – 6, MI – 35, MI – 9, MI – 1, MI –
14, zbavení předmětů prachu, plísně a koroze, chemické ošetření a napuštění, (20 ks)
Sbírková skupina Výroba a obchod - kolekce sklářského nářadí : VO 3/9 sklářské nůžky, VO
3/11 sklářské kleště, VO 3/12 vařecha, VO 3/5 sklářská píšťala, VO – 5/5 pražič kávy, zbavení
předmětů prachu a korozních produktů, ošetření a napuštění (5 ks)
Sbírková skupina Obrazy – O 1200/3 Petrák Fuhrich – Marnotratný syn – mědirytina, O 922
Max Švabinský - T.G.- Masaryk – lept, zbavení předmětů prachu a nové zasklení
Sbírková skupina KHB – 1/186 mapa Deutchland post und eisenbahn- reisekarte
zbavení předmětu prachu a podlepení odtržených částí – spojení v jeden celek, lisování.

Restaurování
Byl restaurován nábytek z expozice KHB.
KHB3/3 – komoda
KHB3/4 – sekretář
KHB3/9 – židle
KHB3/17 – oválný stolek
KHB3/18 – křeslo
KHB3/24 – kulatý stůl
KHB3/29 – skříň
KHB3/33 – židle
KHB3/35 – stojka zrcadla
KHB4/1 – šachovnice
Dětská skříňka pro expozici KHB
Bylo zajištěno restaurování rámu obrazu Barbory Kobzinové.

Dosud nebyla dodána druhá etapa restaurování pozdně středověkého deskového oltáře (
restaurování centrální desky) pocházející pravděpodobně z kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově
Brodě inv. č. O 776.

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
1) EXPOZICE:
V roce 2010 byly zahájeny práce na nové expozici Karla Havlíčka Borovského. Mgr. Kamp s MgA.
Jedličkou navrhli koncepci expozice s využitím interaktivních prvků a audioprůvodců
s vícejazyčným výkladem. Mgr. Kamp zajistil odborné podklady pro expozici a restaurování
nábytku. MgA. Jedlička ve spolupráci odbornými firmami navrhl nové vitríny a osvětlení s dobou
realizace v roce 2011. Byly zaregistrovány domény pro webové stránky věnované osobě Karla
Havlíčka Borovského, s cílem realizovat tyto stránky pro laickou i odbornou, badatelskou
veřejnost.
Realizovali: Mgr. Michal Kamp, MgA. Jiří Jedlička
2) VÝSTAVY:
A) Mázhaus Havlíčkova domu:
Naše Vánoce – Od Martina do Tří králů
4. prosinec 2009 - 10. leden 2010
2. duben – 2. květen 2010
Jak žijí mateřské školky Korálky
HB 2010
7. květen – 27. červen 2010
Česká panoramata – Vysočina 2010
30. červen – 2. srpen 2010
4. srpen – 6. září 2010
O houbách
3. září - Muzeum Vysočiny – RNDr. Jaroslav Kocman - Přednáška o houbách
275 let Gymnázia v Havlíčkově Brodě
10. září – 15. listopad 2010
Václav Černoch a jeho žáci
23. listopad 2010 – 10. leden 2011
B) Malý výstavní sál
Motýli očima dětí
Renesanční zámecké tvoření
Akty, neakty
Obrazy, fotografie, kované plastiky
Dějiny udatného českého národa

2. prosinec 2009 - 4. leden 2010
30. březen – 25. duben 2010
3. srpen – 6. září 2010
11. září – 17. říjen 2010
9. říjen – 10. listopad 2010

C) Přednáškový sál
Jiří Kolář
Pojďte s námi pomáhat

28. duben – 16. květen 2010
19. květen – 30. květen 2010

D) Sklep
Staroegyptská hrobka

1. leden -31. prosinec 2010

E) Externí prostory
Vestibul Staré radnice Havlíčkův Brod
Z Ambertu do Petrkova

22. říjen – 11. listopad 2010

3) DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE:
Noc v muzeu

4. červen 2010

Stejně jako v předchozích letech, Muzeum Vysočiny společně s Galerií výtvarného umění
Havlíčkův Brod uspořádalo Noc v muzeu. V bohatém programu mohli návštěvníci shlédnout

zdarma všechny výstavní prostory, klavírní vystoupení, ukázky řemesel a oživlé podzemí.
Zájemci si také mohli vyplnit historický kvíz, kde poznávali, k čemu sloužily vystavené předměty.
Kdo jiný?
Cyklus přednášek o důležitých společenských tématech:
Továrna na hračky
5. únor 2010
Lekce běloruštiny
12. březen 2010
Hledání moudrosti stáří
9. duben 2010
Johanna z pekla do ráje
21. květen 2010
Súdán. Setkání s pronásledovaným farářem
6. prosinec 2010
11. září 2010
Dny evropského kulturního dědictví
MVHB se již tradičně připojilo k akci Dny evropského kulturního dědictví, které jsou ve znamení
volného zpřístupnění historických památek v celém městě.
Den krajů
Již potřetí se muzeum připojilo i ke Dni krajů, pokračoval i cyklus Abonetních koncertů ve
spolupráci s Havlíčkobrodskou o.p.s., Krajskou knihovnou Vysočiny, Základní uměleckou školou a
Galerií výtvarného umění.
Abonetní koncertní cyklus
Duo Škarka Pohl - koncert při příležitosti 150. narození Gustava Mahlera
8. října sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě
C) Externí prostory
Výše uvedené výstavy v Havlíčkově domě, stálou expozici muzea a kulturní akce navštívilo
celkem 14 756 návštěvníků ( číslo zahrnuje i 1 527 neplatících).

Přednášky pro školy a veřejnost:
Kmenoví zaměstnanci muzea zajistili přednášky (v rámci výstav, university volného času a
vlastního muzejního cyklu).
Mgr. Pavel Rous
přednášky na téma Husitství na Havlíčkobrodsku - 3 x
Eduard Veselý
Havlíčkův Brod 1914-1945 – 2 x
15. březen 1939 – 2 x
Kulturní památky Havlíčkobrodska – 1 x
Mgr. Michal Kamp:
Karel Havlíček 5x
Architektura na Havlíčkobrodsku 2x
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. Michal Kamp:
Bratří Mahlerové
Josef Šupich a Prokop Šupich
František Petr
Gymnaziální profesoři za Rakouska a první republiky
Nabídka přednášek MV HB pro základní školy - školní rok 2009/2010

Protektorát a holocaust na Havlíčkobrodsku
Židé na Havlíčkobrodsku
(Mgr. Alena Jindrová, Mgr. Michal Kamp)

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
(Mgr. Michal Kamp)

VĚDECKO- VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ ÚKOLY
1) V OBORU ARCHEOLOGIE ( odpovídá Mgr. Pavel Rous):

Realizováno, resp. zapsáno a dokumentováno 62 archeologických akcí, případně nálezů, z toho
20 akcí smluvních (na stavbách s nařízeným archeologickým výzkumem) - (společně s M.
Chvátalem).
Zpracováno 12 nálezových zpráv a 20 expertních dodatků z ukončených archeologických
výzkumů - (společně s M. Chvátalem).
Zpracováno 20 zpráv o archeologických akcích (pro ARÚ Praha) - (společně s M. Chvátalem).
Vyhotoveno 18 odborných vyjádření (z hlediska archeologie) k plánovaným stavebním akcím.
Terénní a jiná dokumentace všech archeologických akcí za rok 2009 byla zaevidována a uložena
do Katalogu archeologických lokalit Havlíčkobrodska, příslušná fotodokumentace v rozsahu 661
popsaných a očíslovaných záběrů byla v digitální podobě uložena do HD archivu archeologických
akcí.
První etapa odborného úkolu zaměřeného na poznání historických dvorů v okolí Havlíčkova Brodu
( která spočívala v rešerši dat z literatury, kartografických pramenů a terénu) byla zakončena
statí publikovanou ve sborníku Havlíčkobrodsko č. 24 (viz níže).
Průběžně pokračovala spolupráce na vytváření a aktualizaci bibliografie regionální historiografické
literatury (projekt Krajské knihovny v HB).
Realizoval: Mgr. Pavel Rous
Technická pomoc archeologovi muzea (doprava – řidič, práce v terénu, zpracování a
fotografování nálezů, vypracovávání arch. zpráv pro investory, arch. agenda aj.);
podíl na výstavách pořádaných muzeem, nejvíce na:
O houbách (4. 8 – 6. 9. 2010)
275 let gymnázia v Havlíčkově Brodě (10. 9. – 15. 11. 2010)
Realizoval: Mgr. Marek Chvátal

2) V OBORU HISTORIE, LITERÁRNÍ HISTORIE A ETNOGRAFIE
Spolupráce na almanachu havlíčkobrodského gymnázia k výročí 275 let od založení
Článek pro sborník Havlíčkobrodsko 24
Zhodnocen stav a historie sbírky KHB a navržen její následný vývoj
Sbírkové skupiny NU, OD, FA a ME přepraveny z depozitáře na Kyjovské do depozitáře v sídle
Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod + provedení jejich inventarizace
Spolupráce na soutěži „Poznej své město“
Pokračující práce na expozici KHB
Uspořádání digitálního fotoarchívu a provedení jeho evidence
Obohacování fotoarchívu a digitálního fotoarchívu a vedení jejich evidence + zaevidování DVD,
CD, VHS a diapozitivů do fotoarchívu
Realizoval: Mgr. Michal Kamp

V rámci specializace muzea na historii železářství a strojírenství byl realizován archivní a terénní
průzkum strojírny a slévárny Jana Pujmana v Novém Ransku. Sepsány byly dějiny továrny,
katalog výrobků a uvedeni případní vlastníci výrobků firmy.
Byl vytvořen scénář k výstavě o historii využívání hub. Při té příležitosti byly shromážděny
informace podané většinou profesionálními mykology o výskytu, druzích hub a historii sběru
hub v našem regionu. Součástí scénáře je i soupis regionálních výtvarných umělců a jejich děl
s mykologickou tématikou.
V rámci digitalizace sbírkového fondu muzea bylo fotograficky zdokumentováno přes patnáct set
sbírkových předmětů ze sbírkové skupiny Keramika, Archeologie, Militaria a Sklo.
Realizovali: Mgr. Eduard Veselý
Realizace lokačních seznamů sbírkové skupiny Plastiky, Keramika a Porcelán a Obrazy, převzetí
sbírkové skupiny Obrazy, zajištění nákupů do sbírkové skupiny Obrazy, práce na expozici KHB,
zajištění restaurování rámu obrazu Barbory Kobzinové, zajištění křtu zpěvníku Lidové písničky
Havlíčkobrodska, organizační zajištění přednášek z cyklu „Kdo jiný ?“, příprava a realizace
žádosti projektu přeshraniční spolupráce PORTA CULTURAE, organizační zajištění a realizace
výstav MLADÉ BRODSKÉ UMĚNÍ II a POURRAT, návrh a realizace výstavních panelů, koordinace
rekonstrukce výstavních prostor muzea. Spolupráce s týmem Ing. Arch. Buriana – realizace
citátů Karla Havlíčka Borovského – panely v rámci rekonstrukce náměstí v Havlíčkově Brodě.
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička
Odborní pracovníci písemně zpracovali scénáře výstav, dle plánu výstav MVHB na rok 2010.
Realizovali: odborní pracovníci muzea
Zajištěna dotazníkové akce Tradiční lidová kultura prostřednictvím databáze 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: externě Mgr. Alena Jindrová, Ludmila Janáčková

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE ČINNOSTI MUZEA

1) EDIČNÍ ČINNOST
Organizačně zajištěny dvě schůzky ediční rady muzea a příprava sborníku příspěvků o regionální
historii Havlíčkobrodsko 24.
Realizoval: Mgr. Pavel Rous
Redakční práce na publikacích vydávaných muzeem:
Listopad 1989 v Československu, sborník z konference (2010).
Havlíčkobrodsko 24, sborník příspěvků o regionální historii (2010).
Plakáty k výstavám, propagační materiály (na knižní veletrh ) apod.
Realizoval: Mgr. Marek Chvátal
MV HB vydalo publikace Listopad 1989 v Československu, sborník z konference (2010) a
Havlíčkobrodsko 24, sborník příspěvků o regionální historii (2010).
Realizovali: Odborní pracovníci muzea

2) PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Dvory v okolí Havlíčkova Brodu a možnosti jejich zkoumání, sborník Havlíčkobrodsko, sv. 24 (r.
2010).
Realizoval: Mgr. Pavel Rous
BOUCHAL, Hynek – KAMP, Michal: Gymnázium v letech 1735 – 1871. In: Gymnázium Havlíčkův
Brod 1735 – 2010. Havlíčkův Brod 2010, str. 15 – 37.
KAMP, Michal: Gymnázium v dobách Rakouska – Uherska (1867 - 1918). In: Gymnázium
Havlíčkův Brod 1735 – 2010. Havlíčkův Brod 2010, str. 39 – 55.

KAMP, Michal: Gymnázium v éře první republiky (1918 - 1938). In: Gymnázium Havlíčkův Brod
1735 – 2010. Havlíčkův Brod 2010, str. 57 – 77.
KAMP, Michal: Jan Veselý a synové: Šedesátileté dějiny jedné textilky za Černým mostem. In:
Havlíčkobrodsko 24. Havlíčkův Brod, str. 88 – 105.
Realizoval: Mgr. Michal Kamp
Strojírna Jana Pujmana v Novém Ransku, Havlíčkobrodsko 24, Vlastivědný sborník 2010
Realizoval: Mgr. Eduard Veselý

2) PROPAGACE A PREZENTACE MUZEA
Rozhovor o osobnosti Michala d´Causis (pro Český rozhlas)
Realizoval: Mgr. Pavel Rous
Rozhovor o Štáflově chalupě, zapsané mezi Národní kulturní památky (pro Český rozhlas)
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička
Plakáty a pozvánky k plánovaným akcím muzea.
Realizovali: MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Marek Chvátal
Odborní pracovníci publikovali řadu popularizačních článků – deník Vysočina, Cesta Vysočiny atd.
Realizovali: Odborní pracovníci

KNIHOVNA A BADATELSKÁ AGENDA
a) Knihovna
Knihovna muzea byla průběžně doplňována. Pokračovalo zapisování nových knih do programu
Clavius. Byla zajištěna pravidelná obsluha nových webových stránek muzea, bez kterých by
muzeum nezískalo ocenění Zlatý erb.
Realizovala: Ludmila Janáčková
b) Badatelská agenda
Odborní pracovníci zajistili pomoc badatelům, studentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti
(konzultace např. seminárních a diplomových prací, vyhledávání informací, odkazy na literaturu a
dokumentace, kopírování aj.)
Metodická a odborná pomoc byla osobně poskytnuta 18 studentům VŠ a SŠ a soukromým
badatelům a zaznamenána v 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.
KRONIKÁŘSTVÍ
Metodickou pomoc pro obce - kronikáře (Libice nad Doubravou) zajistil MgA. Jiří Jedlička.

KONFERENCE, SEMINÁŘE, ODBORNÉ KOMISE, SETKÁNÍ

MgA. Jiří Jedlička
Muzeum současné legislativní prostředí - Celorepublikové kolokvium Brno
Schůzky k projektu PORTA CULTURAE

Školení řidičů
Ivana Krajíčková
Účetnictví příspěvkových organizací
Mgr. Pavel Rous:
Regionální archeologická komise pro Vysočinu – Jihlava
Mgr. Marek Chvátal:
Regionální archeologická komise pro Vysočinu - Jihlava
Školení řidičů
Kamila Štellerová
BOZP a PO – Muzeum Vysočiny v Třebíči
Konference konzervátorů restaurátorů a preparátorů
Eduard Veselý
Školení řidičů
Mgr. Michal Kamp
Muzejní propedeutika – základní kurz
Účast na zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska (Brno, jaro 2010)
Školení řidičů

SPOLUPRÁCE S OBECNÍMI ÚŘADY A JINÝMI SUBJEKTY
Spolupráce s OKPPCR Krajského úřadu kraje Vysočina při přípravě projektu PORTA CULTURAE.
Hrad Lipnice nad Sázavou – výstava obrazů s tématem hradu Lipnice.
Tým Ing. Arch. Buriana – rekonstrukce náměstí v Havlíčkově Brodě.
Studenti a mládež na Havlíčkobrodsku ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve
evangelické v Horní Krupé a v Havlíčkově Brodě.
Sakuti Havlíčkův Brod.
Kalamajka Folklorní soubor Havlíčkův Brod.
Krajský úřad kraje Vysočina
Město Havlíčkův Brod
Obec Lipnice nad Sázavou
Město Ledeč nad Sázavou
Galerie výtvarných umění v Havlíčkově Brodě
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Krajská knihovna kraje Vysočina Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Konfederace politických vězňů pobočka Havlíčkův Brod
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Havlíčkův Brod
Gymnázium Havlíčkův Brod
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová
Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou
I centrum Havlíčkův Brod
Mykologický spolek Havlíčkův Brod
Finanční podpora:
Měšťanský pivovar Chotěboř
Osobní spolupráce a poděkování:

Ing. Jana Fischerová, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Evžen Štáfl, PaeDr.
Radek Dvořák, Mgr. Markéta Hejkalová, Miloslav Růžička, Jaromír Stojan, Libor Blažek, Mgr.
David Šorm

II. Plnění ukazatelů stanovených zřizovatelem
HOSPODAŘENÍ MUZEA, NÁVŠTĚVNOST
Příspěvek zřizovatele v roce 2010 činil 4.502.000,- Kč, navíc Města Havlíčkův Brod investovalo do
rekonstrukce výstavních prostor ve výši cca 700.000,- Kč. Tržby z vlastní činnosti (prodej
vstupenek, prodej publikací, archeologický dohled, pronájmy, reklama …) činily 576.891,- Kč,oproti 298.324,- Kč za rok 2009.
V roce 2010 byl v rámci rekonstrukce výstavních prostor muzea uveden do provozu nový
elektronický kamerový systém, který zároveň zabezpečuje expozici KHB. Byl také zakoupen nový
server.
Celkově muzejní akce navštívilo 15 975 návštěvníků, z toho výstavy a expozice navštívilo 12 265
návštěvníků, další kulturně výchovné akce pořádané muzeem (koncerty, přednášky, besedy,
konference apod.) 3 379 návštěvníků. Knihovnu muzea navštívilo 331 osob.

III. Hospodaření organizace
1. Hlavní činnost
2. Doplňková činnost – muzeum nemá ve zřizovací smlouvě uvedenu doplňkovou činnost.
IV. Usměrňování prostředků na platy
521 – mzdové náklady
Schváleno:
Skutečnost:

2.252.000,- Kč
2.252.000,- Kč

Ostatní osobní náklady
Schváleno:
Skutečnost:

150.000,- Kč
142.784,- Kč

V. Fondové hospodaření organizace
401 – jmění účetní jednotky
Počáteční stav k 1.1.2010:
Konečný stav k 31.12.2010:

964.752,70 Kč
898.835,70 Kč

411 – fond odměn
Počáteční stav k 1.1.2010:
příděl z kladného HV
čerpání

0,73 Kč
8.402,- Kč
8.402,- Kč

Konečný stav k 31.12.2010:

0,73 Kč

412 – fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav k 1.1.2010:
Tvorba:
Čerpání:
Konečný stav k 31.12.2010:

15.925,37 Kč
45.040,- Kč
44.720,- Kč
16.245,37 Kč

413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
Počáteční stav k 1.1.2010:
Příděl k kladného HV
Čerpání:
Konečný stav k 31.12.2010:

144.015,19 Kč
33.609,04 Kč
0,- Kč
177.624,23 Kč

414 – rezervní fond z ostatních titulů
Počáteční stav k 1.1.2010:
Čerpání:

50.000,- Kč
50.000,- Kč

Konečný stav k 31.12.2010:

0,- Kč

V roce 2009 nám byl poskytnut finanční dar ve výši 50.000,- Kč na opravu ( restaurování )
nábytku v bytě Karla Havlíčka Borovského, tato částka nebyla v roce 2009 využita beze zbytku.
416 – fond reprodukce majetku, investiční fond
Počáteční stav k 1.1.2010:
Tvorba:
Čerpání:
Konečný stav k 31.12.2010:

152.503,78 Kč
+67.125,- Kč odpisy
- 0,- Kč nákup nové investice
219.628,78 Kč

551 – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Schváleno:
Skutečnost:

59.000,- Kč
67.125,- Kč

X. Výsledek hospodaření
Na rok 2009 nám byla schválena celková dotace ve výši 4.502.000,- Kč.
Vybrané výnosy:
602 – výnosy z prodeje služeb
Schváleno:
Skutečnost:

409.000,- Kč
446.878,- Kč

Z toho
Vstupné:
Arch. dohled:

65.428,- Kč
381.450,- Kč

Komentář: Vzhledem k tomu, že máme od letošního roku pomocného archeologa, tak se zvýšily
tržby za archeologický dohled. Vstupné bylo naopak nižší než v předchozím roce, protože
v 1.Q.2010 bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno – rekonstrukce schodiště a výstavních prostor.

604 – výnosy z prodaného zboží
Schváleno:
Skutečnost:

80.000,- Kč
88.513,- Kč

Komentář: Jedná se o tržbu za prodané zboží , odborné publikace, sborníky, katalogy, mapy,
pohlednice, turistické známky atd. Současně s touto částkou vzrostla oproti plánu i částka
nákladů účtu 504.
648 – čerpání fondů

Schváleno:
Skutečnost:

100.000,- Kč
58.402,- Kč

Komentář: Na tomto účtu je promítnuto čerpání fondu odměn ve výši 8.402,- Kč a další čerpání
účtu 414 rezervní fond – dary ve výši 50.000,- Kč.

Výnosy celkem:

5.173.574,30 Kč

Náklady celkem:

5.153.280,16 Kč

Hospodářský výsledek:

+ 20.294,14 Kč

Po schválení hospodářského výsledku za rok 2010 žádáme o povolení k převedení
částky na fond odměn.

XI.Přijatá opatření
Hospodaření organizace bylo bezproblémové, nebyla přijata žádná nápravná opatření.

Vypracovali dne 11.1.2011

MgA. Jedlička Jiří – ředitel
Ivana Krajíčková - ekonomka

