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1. HLAVNÍ ODBORNÉ ÚKOLY MUZEA
Tvorba expozic „Jihlava v proměnách staletí“
K zásadnímu zlomu v realizaci tohoto dlouhodobého úkolu došlo na jaře 2005,
kdy muzeum vstoupilo do iniciativy EU INTERREG IIIA. Byla podána přihláška do
grantového řízení s projektem „Jihlava – město střední Evropy; od renesance po
průmyslovou revoluci; historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt
vědy i volnočasových aktivit“.

Podmínkou, nutnou k účasti v grantovém řízení, bylo navázání spolupráce
s institucemi v Rakousku. Korespondenčně a potom i osobním kontaktem byla proto
zahájena spolupráce s muzeem v St. Pöltenu, muzeem ve Wilfersdorfu a Fórem pro
česko-rakouský dialog ve Vídni. Hlavním partnerem projektu se stalo Dolnorakouské
zemské muzeum v St. Pöltenu; kolegové z této instituce pracovně navštívili i naše
muzeum.
Předmětem projektu je především výstavba historických expozic, dále pak
organizace mezinárodní historické konference "Mezi Jihlavou a Vídní 1700-1900"
a tvorba tiskových a propagačních materiálů. Celý projekt bude akcentovat historické
vazby Jihlavska a Rakouska v kulturní, politické a hospodářské oblasti.
Zpracování grantové přihlášky bylo organizačně a administrativně velmi
náročnou záleţitostí, a to nejen pro muzeum, ale i pro zřizovatele: financování
projektu ve výši 3,9 mil. Kč je totiţ vícezdrojové, navíc je nutné celý projekt
předfinancovat (podpora bude vyplacena aţ zpětně po realizaci projektu).
Na podzim 2005 byl projekt řídícím výborem doporučen k financování – grant byl
schválen a bezprostředně poté začala jeho realizace.
Zřízení archeologického pracoviště
Mimořádnou dotací zřizovatele ve výši 800.000 Kč byl podpořen vznik nového
specializovaného pracoviště – archeologického oddělení. Klíčovou otázkou bylo
personální obsazení. Vedoucím oddělení se stal Mgr. Zimola, dalším archeologem
Mgr. Vokáč, laborantkou – konzervátorkou P. Starůstková. Formou krátkodobých
pracovních úvazků se činnosti oddělení účastnilo pět dalších zaměstnanců.
Technické zajištění pracoviště zahrnovalo zejména HW a SW vybavení, digitální
fotoaparát a fotografické příslušenství, přístroj GPS, zeměměřičské vybavení,
laboratorní váhy, mapy, pracovní ochranné pomůcky, ultrazvukový přístroj – vanu,
laboratorní pec, pomůcky a chemikálie pro konzervování a restaurování apod.
Oddělení začalo pracovat od července 2005 a do konce roku provedli jeho
pracovníci celkem 43 záchranných archeologických výzkumů. Při nich bylo mj.
získáno 1594 kusů nových sbírkových předmětů (přírůstků).

Z archeologického průzkumu ve Smetanově ulici v Jihlavě

2. ZÁKLADNÍ ODBORNÉ ÚKOLY MUZEA
2.1. Vědeckovýzkumná činnost
Odborní pracovníci muzea řešili 19 vědeckovýzkumných úkolů:
Název úkolu
Pasportizace nemovitých kulturních památek
okresu Jihlava
Jihlava v letech 1740-1848,
období 1790-1848
Náhrobní a pamětní kameny v bývalém
hřbitovním kostele sv. Ducha
Hudební fond MV Jihlava
Události a proměny jihlavského hudebního
ţivota v letech 1955-1970
Pasportizace lidové architektury

Zodpovídá
dr. Jaroš

Hlavní výstupy
dokumentace, fotodokumentace

dr. Jaroš

kritika pramenů, čistopis

dr. Jaroš

Mapování a dokumentace bývalých i
současných řemesel na okrese Jihlava
Lidové zvyky - masopust
Koncepce lidové kultury
Výtvarný fond MV Jihlava

dr. Nováková

Jihlavsko ve výtvarném umění
(ze sbírek MV JI)
Grafika ve sbírkách MV JI
Moravská lidová keramika

ak. mal. Kos

Záchranné archeologické výzkumy

Mgr. Zimola,
Mgr. Vokáč
Mgr.
Dvořáčková

dokumentace, fotodokumentace,
čistopis
katalogizace, revize karet
excerpta pramenů, studium
archivního materiálu
fotodokumentace,
dokumentace 18 obcí
studium literatury a pramenů,
soupis literatury k tématu
fotodokumentace, přednáška
vládní projekt, dotazníky
fotodokumentace, katalogizační
karty
interní doklad, dokumentace,
fotodokumentace
dokumentace, fotodokumentace
výstava, katalog k výstavě,
doplnění katalogizace,
fotodokumentace (Schebesta)
závěrečné zprávy, sbírkový
materiál
dokumentace, fotodokumentace,
herbářové poloţky, databáze,
závěrečná zpráva
dokumentace, fotodokumentace,
herbářové poloţky, databáze,
závěrečná zpráva
sběry, databáze, závěrečná
zpráva, publikace
sběry, databáze, závěrečná
zpráva, publikace, 2x poster na
mezinárodním worshopu, 1x
poster na ČSEtS, přednáška na
semináři
dokumentace, sběry, 3x
publikace, 2x přednáška na
semináři
dokumentace, sběry, přednáška
na semináři

Dokumentace flóry regionu

dr. Jirák
dr. Jirák
dr. Nováková

dr. Nováková
dr. Nováková
ak. mal. Kos

ak. mal. Kos
Mgr. Hošková

Dokumentace mokřadních a vodních biotopů
Českomoravské vrchoviny

Mgr.
Dvořáčková

Dokumentace fauny regionu

dr. Tichá

Dokumentace myrmekofauny v regionu

dr. Tichá

Základní výzkum geologie Českomoravské
vrchoviny

dr. Malý

Montanistický a mineralogický výzkum
vybraných lokalit

dr. Malý

2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu
2.2.1. Tvorba sbírek
Jihlava
Nákupy:
soubor lidových plastik – 12 ks, 30.000 Kč
soubor keramických nádob – 93 ks, 25.500 Kč
soubor ţelezných předmětů (převáţně hornická kladívka) – 30 ks, 6.850 Kč
obraz, lept, Jaroslav Krepčík, „Telčské náměstí“, 800 Kč
numismatika – 5 ks, 1.668 Kč
kolekce nerostů – 20 ks, 670 Kč
kolekce nerostů – 68 ks, 2.050 Kč
herbářové poloţky – 174 ks, 1.740 Kč
Celkem za 68.778 Kč

Ukázka ze zakoupeného souboru keramiky

Dary:
nerosty – 5 ks
herbářové poloţky – 29 ks
zoologický materiál – 379 ks
historická sbírka – 146 ks
numismatická sbírka – 1 ks
Vlastní sběry:
herbářové poloţky – 597 poloţek
zoologický materiál – 2000 ks
historická sbírka – 21 poloţek
archeologická sbírka – 16 poloţek (1594 ks)

Třešť
- 38 poloţek (dary a vlastní sběry)
Telč
- 37 poloţek (vlastní sběry)
Polná
- 406 poloţek (dary, vlastní sběry)
Přehled dárců sbírkových předmětů:
Irena Jiroušková, Jihlava
Marie Nováková, Jihlava
Marta Zápotočná, Jihlava
Vendula Šimková, Puklice
Libor Ekrt, Hronov
Václav Stoupal, Vísky u Letovic
RNDr. Jaroslav Svatoň, Martin
Josef Vojta, Horní Dubenky
Jan Vítek, Polná
Milada Kaplanová, Polná
Viktor Minář, Polná
Jaroslava Hajnová, Polná
Jaroslav Coufal, Polná
Marie Šimková, Polná
Věra Holíková, Polná
Jiří Pešák, Polná
Kateřina Doleţalová, Ţďár n. S.
Vlastimil Gregar, Polná
Eva Kousalová, Polná
Město Polná, Polná
Jan Anděl, Polná
Jarmila Valová, Polná
ZUŠ Polná, Polná
Alena Lišková, Batelov
Rudolf Chalupský, Praha
MUDr.Otto Svoboda,Telč
Petr Mirčev,Třešť
Zdeněk Brychta, Třešť
Marie Vrátilová, Třešť
Jan Morkus,.Třešť
Ota Slezák,Studená
Věra Valentová, Třešť
Miloš Kameník,.Třešť
Jan Toman,.Třešť
Vlastimil Procházka, Třešť
Jan Topinka, Třešť

Římskokatolická farnost, Třešť
Eva Konířová,.Třešť
Věra Motyčková,.Bohuslavice
Josef Kubů, Humpolec
Přemysl Fučík, N. Svět
Vladimír Hink, Hodice
Aneţka Kesslerová, Třešť
Všem dárcům sbírkových předmětů děkujeme!
2.2.2. Zpracování sbírek
Zahrnuje zejména:
- zpracování přírůstků (viz výše),
- katalogizaci (téměř 7000 poloţek),
- ošetření sbírek (konzervace a restaurování):
- realizace restaurování kolekce cechovních praporců – 3. část; praporec
cechu pekařů (Ji-7/E/6), textilní část – Ing. Samohýlová, obraz - MgA. M.
Bursová; část finančních prostředků byla hrazena MK ČR z programu ISO
na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí,
- v prosinci roku 2005 byly vypracovány a odeslány ţádosti na MK ČR o
poskytnutí dotace z programu ISO na preventivní ochranu před
nepříznivými vlivy prostředí na rok 2006; jedná se restaurování praporce
cechů ovčáků (Ji-7/E/12), zakoupení odvlhčovacího přístroje do
depozitárních prostor a další část repreparace Dalbergovy ornitologické
sbírky,
- zajištení konzervace vojenských uniforem odbornými externími pracovníky,
- konzervace cca 200 předmětů z muzejní sbírky osvětlovadel (Ji-10/E),
- textilní sbírky jsou na všech pracovištích pravidelně ošetřovány adekvátními
konzervačními prostředky a je monitorován výskyt škůdců,
- byla navázána spolupráce s MgA. Bursovou, která vypracovala posudek
kolekce cechovních praporců a vytvořila cenový návrh pro jednotlivé
poloţky (zvlášť pro konzervování a konsolidaci maleb
a dále pro
restaurování),
- ve spolupráci s hradem Kámen bylo externě zrestaurováno 5 ks jihlavských
sbírkových předmětů – militarií,
- s finanční podporou Nadace Ţidovského muzea byly restaurovány dva kusy
synagogálních textilií z polenského sbírkového fondu,
- dále bylo z fondu polenské pobočky zkonzervováno 1784 kusů sbírkových
předmětů,
- z fondu třešťské pobočky bylo zkonzervováno 50 kusů sbírkových předmětů
- průběţná konzervace a restaurování archeologických přírůstků,
- ošetření botanických sbírek mraţením a chemickou prevencí,
- ošetření zoologických sbírek (desinfekce),
- preparace zoologického materiálu,

- repreparace Dalbergovy sbírky – podpořeno grantem MK ČR z programu
ISO na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí; celkem bylo
repreparováno 43 sbírkových kusů,
- restaurování 9 ks keramiky z jihlavského sbírkového fondu (restaurovala P.
Starůstková),
- restaurování 2 ks nábytku z jihlavského sbírkového fondu (externě
restauroval L. Hovorka).
2.2.3. Další práce se sbírkami
- úklidy depozitárních prostor,
- průběţné kontroly klimatu a dalších parametrů depozitárních prostor,
- revize sbírkového fondu povinné podle zákona – Muzeum Vysočiny Jihlava celkem
73 584 poloţek,
- zápůjčky,
- zpracování nových lokačních seznamů,
- nové uloţení sbírky nábytku, řemesel a kovových předmětů v Třešti,
- nové uloţení části sbírkového fondu v Telči,
- reorganizace depozitáře zoologie a geologie.

2.3. Prezentace sbírek
2.3.1. Expozice a dlouhodobé výstavy
Jihlava
- zpracování grantové přihlášky INTERREG 3A (dr. Malý),
- zpracování libreta expozice „Jihlavské baroko“ a „Jihlava 19. století“ (dr. Jaroš, dr.
Jirák, ak. mal. Kos),
- zadání reinstalace přírodovědných expozic (projekty studentů VOŠ grafické
Jihlava), 1. etapa vyhodnocení (dr. Tichá),
Třešť
- příprava námětů nových stálých expozic v Třešti – „Zaniklý třešťský průmysl“
(Matulová),
- řešení grantu MK ČR – bezpečnostní vitríny pro expozici (Matulová),
Polná
- instalace a reinstalace: erbovní síň, sál Ditrichsteinů, Kunštátský sál, měšťanský
pokoj, pseudorokokový salonek (Mgr. Morţolová, Oberreiterová),
- úpravy vstupního prostoru v zámku (Mgr. Morţolová, Oberreiterová, Vomelová),
- stará lékárna
- likvidace staré instalace, konzervování, stěhování (Mgr.
Morţolová, Oberreiterová),
Roštejn
- reinstalace expozic cínu a lovectví (Mgr. Hošková, Vaníčková).

2.3.2. Krátkodobé výstavy
Jihlava
Název
Kouzelný svět hraček
Průlet duší (obrazy D. Holanové)
Pohlednice a fotografie staré Jihlavy
Obrázky na skle (ze sbírek muzea)
Z historie výpočetní techniky
Výpravy za posledními lovci a sběrači
Příroda objektivem Pavla Derahy
Dobré dílo ze Staré Říše
... A ulicemi šel květen
Dětská ilustrace, výtvarná tvorba pro děti
Krásné je ţít (celostátní výtvarná dětská
soutěţ)
Výstava kaktusů a sukulentů
Historie Českého rozhlasu v obrazech
desetiletí
Sny a skutečnost (obrazy F. Dörfla)
Moravská lidová keramika (ze sbírek MV)
Jihlava zadní trakt (foto Karla Sýkory)
Obrazy (Jan Jiří Rathsam)
Auta (Martin Kos – grafiky a kresba)
V. výstava exotických rostlin
Výstava hub
Mořský svět - lastury
Minerály evropských zemí
Photographia natura
Ó svatá dobo vánoční

Kurátor
Mgr.Morţolová, Oberreiterová
Mgr. Hošková
ak. mal. Kos
Mgr. Hošková
dr. Malý
dr. Tichá, Charvátová
dr. Malý
Pospíchalová
dr. Jaroš
ak. mal. Kos
ak. mal. Kos

Přístupno dnů
26
21
34
22
32
28
33
28
24
21
12

Králová
dr. Malý

5
94

Mgr. Hošková
Mgr. Hošková
Mgr. Hošková
Schebesta
ak. mal. Kos
Schebesta
Charvátová
Charvátová
dr. Malý
dr. Tichá, Charvátová
dr. Nováková

28
54
24
30
30
5
3
53
29
21
27

Výstava „Výpravy za posledními lovci a sběrači“

Výstava „ Ó svatá dobo vánoční“
Telč
Název
Zmizelé Sudety
Budiţ světlo
60. výročí osvobození, Zmizelí sousedé
Petr Tamchyna- obrazy
Čas, kdy děti nosil čáp
Vánoce v muzeu

Kurátor
Benešová
Zronek, Benešová
Benešová
Benešová
Benešová
Benešová

Přístupno dnů
19
29
160
23
52
8

Kurátor
Matulová (ve spolupráci
s Muzejním spolkem)
Matulová
Mgr. Hošková
Matulová (ve spolupráci KPM)
Mgr. Dvořáčková
Mgr. Hošková
Matulová (ve spolupráci
s Muzejním spolkem)

Přístupno dnů
28

Kurátor
Oberreiterová
Mgr. Morţolová

Přístupno dnů
131
127

Třešť
Název
Malé muzejní zastavení
Umění krajky-Milča Eremiášová
Po stopách jihlavských cínařů
60.výročí konce 2.světové války
Mechorosty známé, neznámé
Moravská lidová keramika
Rod Lišků v Třešti

28
28
103
82
46
46

Polná
Název
Krajka – umění nebo řemeslo?
Květnové dny na Polensku

Putovní výstava „Rozumíme zvířatům?“ (kurátor dr. Tichá) – 5x instalace v ČR

2.4. Kulturně-výchovná činnost
2.4.1. Přednášková činnost
Cyklus „Muzeum škole“
- celkem 168 přednášek (Jihlava 125, Polná 11, Telč 20, Třešť 12)
- přednášející: dr. Jaroš, dr. Jirák, dr. Nováková, Mgr. Hošková, Mgr. Zimola, ak.
mal. Kos, dr. Tichá, Mgr. Dvořáčková, Mgr. Morţolová, Matulová, Benešová
Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje pro ţáky vybraných ročníků všech
jihlavských základních škol a gymnázií cyklický pořad nazvaný „Muzeum škole“. Pro
ţáky 5. tříd je připravena přednáška o památkách, v které je ţákům vysvětlen pojem
„památky“, jejich rozdělení, charakteristika a význam, vše aplikováno na příkladech
z okresu Jihlava. Systém přednášek „Město, ve kterém ţijeme“ je určen ţákům 7.- 9.
tříd a II.-IV. ročníkům gymnázií. V něm jsou ţáci v chronologickém sledu
seznamováni s nejvýznamnějšími historickými událostmi a kulturními památkami
Jihlavy.
Cyklus „IN NATURA“ (podpořeno grantem kraje Vysočina)
- celkem 62 přednášek
- přednášející: dr. Tichá, Mgr. Dvořáčková, dr. Malý, Fiedlerová, Havlíčková
IN NATURA je přírodovědný vzdělávací program, nabízející rozšiřující
přírodovědné vzdělávání ţákům škol, jejich učitelům, nejširší veřejnosti i některým
ohroţeným skupinám
IN NATURA zahrnuje pořádání přírodovědných přednášek pro školy všech stupňů a
pro nejširší veřejnost, vytváření a zajišťování přírodovědných výstav a působení
v oblasti osvěty týkající se ochrany ţivotního prostředí.
V rámci programu IN NATURA proběhne nejméně 100 akcí pro školy a
mládeţ s předpokládanou účastí minimálně kolem 1300 ţáků, šest akcí pro širokou
veřejnost, s předpokládanou celkovou účastí cca 1000 -1400 osob a nejméně dvě
akce pro seniory a ohroţené skupiny s předpokládanou celkovou účastí kolem 40
osob. Celková předpokládaná návštěvnost akcí konaných v rámci programu IN
NATURA je 2 400 - 3 000 osob.
Cyklus je podpořen grantem kraje Vysočina, realizován bude v období říjen
2005 aţ leden 2007.
Cyklus „Muzeum je kdyţ …“
- celkem 6 přednášek
- přednášející: Mgr. Hošková
Historický seminář
- celkem 10 přednášek
- přednášející: dr. Jaroš, dr. Jirák, R. Schebesta, ak. mal. Kos, dr. Nováková, Mgr.
Hošková

Přednášky pro veřejnost v muzeu
- Jihlava
Archeologie na Vysočině v roce 2004, 18. 1., Mgr. Zimola
Ťan Šan aneb kříţem kráţem Kyrgyzstánem, 15. 2., Mgr. Dvořáčková,
Mgr. Juřička
Chrámy Egypta, 15. 3., Mgr. Zimola
Albert Einstein – ţivot génia , 19. 4., dr. Malý
Pěvecké sdruţení Campanula Jihlava 1985–2005, 17. 5., dr. Jirák
Grafiky ze sbírek MV JI, 20. 9., ak. mal. Kos
Nenávidění miláčkové, 18. 10., dr. Tichá
Grafiky ve sbírkách MV JI, 15. 11., ak. mal. Kos
Jihlavsko v r. 1805, 6. 12., dr. Jaroš
Jihlavské betlémy, 13. 12., dr. Nováková

Historik umění akad. mal. M. Kos při přednášce „ Grafiky ve sbírkách MV JI“

Jihlavská astronomická společnost, přednášející Miloš Podařil
Hvězda našim srdcím nejbliţší, 1. 3.
Kdyţ hvězdy vrhaly střely, 5. 4.
Dnes jsou jiţ komety tím, zač je povaţujeme, 3. 5.
Jednou budeme dál, 24. 5.
Hvězda nad Betlémem, aneb co přivedlo mudrce, 20. 12.
Klub přátel staré Jihlavy
Barokní Jihlava, 25. 1., dr. Jaroš
Jihlavské mosty, 31. 5., dr. Jaroš, R. Schebesta
Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava
Cesty po Brazílii, 21. 3., Ing. Stuchlík
Cesta po Mexiku , 25. 4., V. Jakubec

-

Polná
Jihlavsko v roce 1805 – Francouzsko-bavorská okupace Jihlavy a bitva u
Štoků, dr. Jaroš
Speciální akce pro ţáky ve Staré škole, výklad D. Oberreiterová (3x)

-

Třešť
Multietnické vztahy na Vysočině, dr. D. Schallner
Beseda s diapozitivy o historii Třeště, MUDr. Svoboda

Přednášky muzejních pracovníků pro jiné organizace,
odborných seminářích, specializované výklady v expozicích:

vystoupení

Benešová – 2 přednášky
Mgr. Zimola - 7 přednášek
dr. Tichá – 9 přednášek
dr. Malý – 7 přednášek
dr. Jaroš – 17 přednášek
dr. Nováková – 1 přednáška
dr. Jirák – 4 přednášky
ak. mal. Kos – 2 přednášky
Mgr. Dvořáčková – 1 přednáška
2.4.2. Kulturní akce, pořady a další činnost
Jihlava
Název
Medvídek Pú
Den Země
Den muzeí
Muzejní noc
Dny evropského kulturního dědictví
Konference Národopisné společnosti
Školení kronikářů
Fotografická soutěţ Photographia
natura
Koncerty „Krátká předehra“ a
„Honzíkova cesta“
Výuka latiny
Přírodovědný krouţek

Činnosti
divadelní představení
zajištění: dr. Tichá
výklady v expozicích, testy, soutěţe, přednášky, určování
přírodnin
zajištění: Charvátová
vstup zdarma, výstavka, 4x prohlídka s výkladem
zajištění: Mgr. Hošková a dr. Nováková
vstup zdarma, výstava, beseda, koncerty, výtvarná dílna,
videopořady
zajištění: dr. Malý a dr. Tichá
vstup zdarma, výstava, 4x prohlídka s výkladem
zajištění: Mgr. Hošková a dr. Nováková
konference
zajištění: dr. Nováková
zajištění: dr. Nováková
celostátní fotografická soutěţ
zajištění: dr. Tichá
koncert
zajištění: dr. Tichá
výuka latiny pro pracovníky muzea a veřejnost , 10x
zajištění: dr. Tichá
11x

na

Hudební program vernisáţe

zajištění: dr. Tichá
zajištění: dr. Jirák

Muzejní noc, beseda s M. Horáčkem
Polná
Název
Den otevřených dveří
Koncert Musica Poetica
Koncert La Via
Koncert pěveckého spolku Čestmír
Kurzy paličkované krajky
Svatební obřady
Vítání občánků
Setkání starostů kraje Vysočina

Činnosti
zpřístupnění všech prostor hradu a zámku
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
koncert
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
koncert renesanční hudby s tancem a slovem
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
koncert
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
pro město Polná, celkem 28x
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
pro město Polná, celkem 2x
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová
pro město Polná
zajištění: Mgr. Morţolová, Oberreiterová

Telč
Název
Dny evropského kulturního dědictví

Činnosti
zajištění: Matulová, Andrlová

Roštejn
Název
Festival řemesel a vyznání
Noční prohlídky hradu
Specielní prohlídky hradu pro děti

Činnosti
rozšířená prohlídka hradu s výkladem v expozici Kamenictví
zajištění: Vaníček, Vaníčková
celkem 21x
zajištění: Vaníčková
celkem 14x
zajištění: Vaníčková

Svatební obřady
Šermířské představení
Hodokvas na Roštejně
Koncert zahraniční skupiny IYASA
Ochotnické divadlo ze Stonařova
Koncert skupiny Jen tak tak
Divadelní představení Julie a spol.
Akce pro uzavřenou společnost

celkem 43x
zajištění: Vaníčková
pořadatel: město Telč
zajištění: Vaníčková, Vaníček
zajištění: Vaníčková, Vaníček
zajištění: Vaníčková, Vaníček
zajištění: Vaníčková, Vaníček
zajištění: Vaníčková, Vaníček
zajištění: Vaníčková, Vaníček
celkem 9x
zajištění: Vaníčková, Vaníček

2.5. Ediční a publikační činnost
Acta rerum naturalium – v r. 2005 byl za spolupráce řady organizací z celého kraje
Vysočina zaloţen nový přírodovědný časopis. V našem muzeu se stal nástupcem
Vlastivědného sborníku Vysočiny, řady věd přírodních. Ambicí nového časopisu je
stát se platformou pro prezentaci výsledků přírodovědných výzkumů z celé Vysočiny
a přilehlých oblastí. Důraz je od počátku kladen na vysokou odbornou úroveň
publikovaných textů. Všechny příspěvky jsou recenzovány, opatřeny key words a
anglickým abstraktem. Za muzeum pracuje v redakční radě časopisu dr. Tichá, Mgr.
Dvořáčková a dr. Malý, výkonným redaktorem je E. Charvátová. První číslo časopisu
bude k distribuci připraveno na jaře r. 2006.
Průvodce Roštejnem (německá verze) – redakční práce a zajištění tisku – R.
Schebesta.
Moravská lidová keramika, katalog k výstavě – redakční práce a zajištění tisku –
Mgr. Hošková. Náklad 250 ks, 40 stran.
Spolupráce s ČSOP při vydání publikace Hnízdní rozšíření ptáků na ČMV (zajišťuje
dr. Tichá).
Tvorba nových webových stránek muzea – s vyuţitím podkladů od všech
pracovníků muzea stránky vytvořil externě S. Djellil, za muzeum práce organizačně
řídila Mgr. Dvořáčková.

Publikované a do tisku připravené texty odborných pracovníků muzea v roce
2005:
dr. Jaroš
Náhrobní a pamětní kameny v jihlavském bývalém hřbitovním kostele sv.Ducha,
studie do VSV, (v tisku).
Kostel sv. Petra a Pavla v Rančířově, historie a uměnovědné hodnocení stavby,

(v tisku).
dr. Jirák
Almanach „Pěvecké sdruţení Campanula 1985 – 2005“,
Textové podklady bukletu CD MYSTERIUM.
dr. Nováková
Betlémy ve sbírkovém fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě, in: Folia Ethnographica –
Acta musei moraviae, 2005, 39, Moravské zemské muzeum Brno.
Mgr. Hošková
Moravská lidová keramika, katalog k výstavě MV JI, Jihlava, 2005, 40 s.
Muzeum Vysočiny Jihlava, textové podklady ke skládačce, MV JI, 2005.
R. Schebesta
Muzeum Vysočiny Jihlava (skládačka), Jihlava, 2005 (fotografie).
Mysterium. Modern sacred choral music. Campanula choir Jihlava & Pavel Jirák,
Jihlava : PS Campanula , (fotografie do bukletu CD).
Moravská lidová keramika, katalog k výstavě MV JI, 2005, 40 s. (fotografie do
katalogu).
dr. Tichá
Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) NPP Švařec, Acta
rerum naturalium.
Record of Mantis religiosa (Mantodea: Mantidea) in NMM Švařec, Acta rerum
naturalium.
Fauna. In: Nekuda V. [ed.]: Vlastivěda moravská. Dačicko, Slavonicko a Telčsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.
Black bog ant Formica picea Nylander, 1846 in the central part of Bohemian Moravian Highlands. Proceedings of Central European workshop in
myrmecology. České Budějovice Czech Republic, 24-25th April 2005;
(v tisku).
Integrity of colonies in Leptothorax crassispinus (Hymenoptera : Formicidae).
Proceedings of Central European workshop in myrmecology. České
Budějovice Czech Republic, 24-25th April 2005; (v tisku).
Laboratorní chov Formica picea (Hymenoptera: Formicidae). 32. konference ČsEtS.
Nečtiny u Plzně, 27. - 30. 4. 2005.
Formica picea (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. Seminář
zool. sekce AMG. Pardubice 13 –15. 9. 2005.
Mgr. Dvořáčková
Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. – Acta rerum
naturalium.
Květena a vegetace. In: Nekuda V. [ed.]: Vlastivěda moravská. Dačicko, Slavonicko
a Telečsko. – Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.
Dvořáčková K. et Čech L. : Charakteristika přírodních poměrů Jihlavska. – Ms.

[Floristický kurs ČBS Jihlava 2005], Muzeum Vysočiny Jihlava a AOPK ČR.
Čech L., Dvořáčková K. et Juřička J. [eds.] (in prep.): Výsledky floristického kurzu
České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zprávy ČBS,
Materiály, Praha .
dr. Malý
Dolníček Z., Malý K.: Další nález izotopicky anomálního vápence v kulmu Nízkého
Jeseníku. – Moravskoslezské paleozoikum 2005, sborník abstraktů, 8-9.
Olomouc.
Buriánková K., Leichmann J., Mixa P., Malý K., Dobeš P., Hladíková J. :
Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry (silezikum). – Moravskoslezské
paleozoikum 2005, sborník abstraktů, 7. Olomouc.
Dolníček Z., Malý K. : Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina
z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. výzk. Mor. Slez.
v r. 2004, 49-51. Brno.
Malý K., Dolníček Z. : Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the
Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable
isotope study. – Bulletin of Geosciences, 80, 4, 307-319. Praha.
Hejhal P., Hrubý P., Malý K., Rous P., Vokáč M., Zimola D.: Dolování drahých kovů
na Českomoravské vrchovině. – Sborník Montánna archeologia na
Slovensku; (v tisku).
Hrubý P., Jaroš Z., Kočár P., Malý K., Mihályiová J., Militký J.,Zimola D. : Středověká
hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. – Památky archeologické
2006; (v tisku).
Mgr. Zimola
Hejhal P., Hrubý P., Malý K., Rous P., Vokáč M., Zimola D. : Dolování drahých kovů
na Českomoravské vrchovině. – Sborník Montánna archeologia na
Slovensku; (v tisku).
Hrubý P., Jaroš Z., Kočár P., Malý K., Mihályiová J., Militký J., Zimola D.: Středověká
hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. – Památky archeologické
2006; (v tisku).

Prezentace činnosti muzea v hromadných sdělovacích prostředcích (tisk, rozhlas,
televize):
dr. Jaroš – 65 x
dr. Nováková – 5 x
Mgr. Hošková – 7 x
Mgr. Zimola – 7 x
dr. Jirák – průběţně po celý rok z pozice tiskového mluvčího muzea
dr. Malý – 14 x
dr. Tichá – 9 x (a propagace fotosoutěţe Phographia natura v MF Dnes –
opakovaně)

Mgr. Dvořáčková – 6 x
E. Charvátová – 3 x
Mgr. Morţolová – 16 x
Matulová – 14 x
Vaníček – Vaníčková – 11 x
Benešová – 5 x

2.6. Ostatní činnosti a sluţby veřejnosti
2.6.1. Muzejní knihovna
Odborná muzejní knihovna realizovala v roce 2005 1127 výpůjček, sluţby
poskytla 127 badatelům. Do fondu bylo zařazeno 324 přírůstků.
Z finanční podporou grantu MK ČR byl zakoupen HW a SW (systém Clavius)
pro počítačovou evidenci a správu knihovního fondu.
2.6.2. Badatelské návštěvy, konzultace ke studentským pracem a pod.
Sluţba byla poskytnuta v 96 případech.
2.6.3. Spolupráce s institucemi
Pokračovala spolupráce s řadou institucí, např. Krajským úřadem kraje
Vysočina, AOPK Havlíčkův Brod, Správou CHKO Ţďárské vrchy, Českou botanickou
společností, Domem dětí a mládeţe Jihlava, ZOO Jihlava, ČGS Praha, Ústavem
geologických věd Př F MU Brno, Katedrou geologie UJEP Olomouc, OS Klub přátel
staré Jihlavy, OS Jihlavský netopýr, Spolkem Domu Gustava Mahlera, OS Jihlavský
havířský průvod, OS Jihlavská brána, Muzejním spolkem Telč, Muzejním spolkem
Třešť aj.

2.6.4. Organizace seminářů
Seminář odborné komunikace
Dvoudenní seminář – workshop o komunikaci ve vědě organizovalo
přírodovědné oddělení muzea. Přednášející dr. Šesták seznámil účastníky s teorií i
praxí tvorby tištěných odborných textů, grantových přihlášek, konferenčních
příspěvků i posterů. Samostatná část byla věnována scientometrii – metodám měření
výkonnosti vědeckovýzkumné práce. V závěru kaţdého přednáškového bloku měli
účastníci moţnost prezentovat vlastní odbornou „tvorbu“ a nechat si ji také po
formální stránce zhodnotit.
Spolupráce při organizaci floristického kurzu České botanické společnosti

V červenci 2005 proběhl na Jihlavsku floristický kurz ČBS, za muzeum na akci
spolupracovala Mgr. Dvořáčková.
Konference České národopisné společnosti
V budově Krajského úřadu proběhla pod záštitou radní kraje Vysočina dr.
Matějkové přednášková část celostátní konference. Hlavním organizátorem za
muzeum byla dr. Nováková; součástí akce byla i exkurze do pobočky muzea v Polné.
Metodická pomoc kronikářům okresu a kraje Vysočina
Metodické školení pro 75 kronikářů okresu Jihlava a okolních okresů vedla dr.
Nováková.
Školení Preventivní konzervace
Dvoudenní kurz pro všechny zájemce z muzeí na Vysočině organizoval za
muzeum L. Vondrák a K. Malý. Přednášející Mgr. Šimčík shrnul klasické poznatky
muzejní praxe, které se týkají ochrany sbírkových předmětů a přednesl i nejnovější
informace z oboru.
Školení pro uţivatele programu DEMUS
Dvoudenní školení pro uţivatele programu pro dokumentaci a evidenci
muzejních sbírek organizačně zajistila K. Dvořáčková., proběhlo pod vedením Mgr.
Kocinové a Mgr Lenharta z Oddělení informatiky Moravského zemského muzea
v Brně.

Botanička Mgr. Dvořáčková na odborném semináři na Slovensku

3. ORGANIZAČNÍ, EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ
ZÁLEŢITOSTI
3.1. Personální obsazení
Ředitel

RNDr. Karel Malý, Ph.D.

Společensko-vědné oddělení
Historik starších dějin, vedoucí odd.
Historik novějších dějin, muzikolog
Historik umění
Kurátor sbírek, programový koordinátor
Etnografka
Knihovník, redaktor VSV

PhDr. Zdeněk Jaroš
PhDr. Pavel Jirák
akad. mal. Martin Kos
Mgr. Jitka Hošková
PhDr. Dana Nováková
Rudolf Schebesta

Přírodovědné oddělení
Zooloţka, vedoucí odd.
Botanička
Dokumentátorka, redaktorka VSV

RNDr. Klára Tichá, Ph.D.
Mgr. Kamila Dvořáčková
Eva Charvátová

Archeologické oddělení
Archeolog, vedoucí odd.
Archeolog
Laborantka

Mgr. David Zimola
Mgr. Milan Vokáč
Pavla Starůstková, DiS.

Společensko-správní oddělení
Správce sbírek, vedoucí odd.
Správce sbírek
Dokumentátorka
Administrativní pracovník
Vedoucí pobočky Polná
Dokumentátorka Polná
Vedoucí pobočky Telč
Vedoucí pobočky Třešť
Dokumentátorka Třešť
Vedoucí pobočky Roštějn
Údrţba Roštejn

Mgr. Ludmila Morţolová
Ingrid Kotenová
Sylva Pospíchalová
Luboš Vondrák
Marta Vomelová
Dana Oberreiterová
Helena Benešová
Milina Matulová
Jindřiška Andrlová
Zdena Vaníčková
Karel Vaníček

Ekonomické oddělení
Ekonomka, zástupce ředitele
Účetní
Mzdová účetní
Uklízečka

Františka Veselá
Jana Kosová
Jarmila Hintnausová
Ludmila Němcová

Technické oddělení
Vedoucí oddělení

Miroslav Gráf

Výtvarnice
Konzervátor – restaurátor
Truhlář, údrţbář
Údrţbář Polná
Vrátný, pokladní
Vrátná, pokladní
Vrátná, pokladní
Dozorce
Dozorce
Uklízečka

Ivana Králová
Zbyněk Zronek
Jiří Kejval
Jaroslav Procházka
Bohuslav Kolář
Marie Gardelková
Eliška Sychrová
Eva Brtnická
Emílie Dolejší
Květoslava Trávníková

3.2. Návštěvnost muzea
Počet výstav
Přístupno dnů
Trţby za vstupné
(Kč)
Návštěvníků
Průměrná denní
návštěvnost
Průměrná denní
trţba (Kč)

Jihlava
24
313
203.190

Roštejn

Třešť

Telč

Polná

174
892.300

7
213
33.192

6
192
86.408

2
131
88.355

17 803
56,9

31 148
179,0

2 051
9,6

4 478
23,3

5 908
45,1

649

5.128

156

450

674

Návštěvníků celkem:

platících
neplatících
Celkem návštěvníků výstav a expozic

61 388
5 078
66 466

3.3. Hospodaření organizace
Rekapitulace nákladů a výnosů Muzea Vysočiny za rok 2005:
PŘÍJMY

Hlavní činnost

Trţby za vl. výrobky
Trţby za vstupné
Trţby za nájemné
Trţby za reklamu
Trţby z arch. výzkumů
Ostatní sluţby-přednášky.foto.....

---1.303.445,-------224.761,-129.015,90

Vedlejší činnost
2.305,----548.120,-102.884,-898,--

Celkem
2.305,-1.303.445,-548.120,-102.884,-224.761,-129.913.90

Prodej zboţí
Aktivace materiálu
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Dosaţené vlastní příjmy
Dotace
Příjmy včetně dotace

VÝDAJE
Náklady na spotř. materiál
Spotřeba energie
Náklady na prodané zboţí
Opravy
Ostatní sluţby /518,512,513/
Mzdové náklady 521 z toho :
platy zaměstnanců
OON
Úřad Práce
Zákonné sociální pojištění 524
Zákonné sociální náklady 527 ,528
Odpisy HIM
Daň z příjmu
Daně a poplatky /účet 538,
Ostatní náklady / účet 549,545/
Celkem výdaje
Výsledek hospodaření

49.843,-5.898,-18.767,47
9.900,-9.815,97
1.751.446,34
11.335.539,-13.086.985,34

Hlavní činnost
1.370.354,65
796.577,50
45.122,52
194.684,79
1.351.289,99
6.612.715,-5.381.611,-231.104,-9.882,-2.265.882,-301.171,-164.943,10
0
1.535,-83.485,98
13.187.761,53
-100.776,19

140.948,-----------795.155,----795.155,--

Vedlejší činnost

105.589,21
9.463,--

21.919,-------2.348,---139.319,21
+ 655.835,79

190.791,-5.898,-18.767,47
9.900,-9.815,97
2.546.601,34
11.335.539,-13.882.140,34

Celkem
1.370.354,65
796.577,50
150.711,73
194.684,79
1.360.752,99
6.634.634,-5.381.611,-253.023,-9.882,-2.265.882,-301.171,-164.943,10
2.348,-1.535,-83.485,98
13.327.080,74
555.059,60

Některé konkrétní akce muzea byly v roce 2005 podpořeny finančně či
mimofinančně uvedenými subjekty:
Nadace Ţidovského muzea v Praze, Praha
FARMEKO s. r. o. – SZŠ, SOŠ, SOU, Jihlava
RR Sport Rychetský, Jihlava
Tombak s. r. o., Jihlava
Bouwfonds ČR, bytová výstavba s. r. o., Jihlava
Alois Šuhaj – Truhlářství, Puklice
Galanterie s. r. o., Jihlava
Foto Kino Barborka, Jihlava

3.4. Provozně–technické úkoly
Jihlava
- nákladem 1,346 mil. Kč (z rozpočtu kraje Vysočina) byl upraven zadní dvůr za
budovami 57/58; vybudováním zastřešených konstrukcí získalo muzeum tolik
potřebné a dlouho očekávané přístřešky pro sluţební vozidla, uskladnění materiálu
a výstavního zařízení; zároveň byly odpovídajícím způsobem uloţeny kamenné
artefakty, které byly aţ dosud vystaveny kaţdé nepřízni počasí,
- s finanční podporou kraje Vysočina byl zrekonstruován zatékající světlík na budově
55,
- ve většině místností na budově 55 byla provedena výmalba,
- proběhlo rozsáhlé stěhování pracoven v důsledku vzniku archeologického oddělení;
stěhování se týkalo budov 55 i 57/58,
- zakoupení nové telefonní ústředny, přímé telefonické propojení budov 55 a 57/58 a
kompletní přečíslování linek; technicky i ekonomicky nevyhovující systém
telefonického spojení si vyţádal kompletní rekonstrukci a zprovoznění nových
(digitálních) linek i úplné přečíslování všech telefonních linek v muzeu v Jihlavě,
Telč
- přestěhování další části depozitáře do objektu fary, jeho technické vybavení a
zabezpečení,
Třešť
- nové uloţení části sbírkového fondu ve stávajících prostorách,
Roštejn
- rekonstrukce vodního zdroje firmou Starkon s.r.o.; akce byla financována
z rozpočtu kraje Vysočina a bude ukončena v roce 2006,
- opravy laviček (oprava konstrukcí, výměna prken, nové nátěry),
- zahájení aktualizace informačních cedulí,
- zahájení zlepšení směrového značení na příjezdových cestách,
- dokončení terénních úprav na nádvoří,
- vyrovnání západní části parkoviště,
- údrţba zeleně na nádvoří a hradní zahradě,
- zlepšeno zabezpečení objektu,
Polná
- stěhování vybraných depozitárních prostor – uvolnění pro expozice, jejich výmalba
a nové osvětlení,
- nová ústředna EZS.

3.5. Kontroly

- kontrola zřizovatele na pobočce v Telči se týkala sbírkotvorné činnosti muzea;
nebyly zjištěny závaţné nedostatky,
- následná kontrola zřizovatele na pobočce v Třešti se týkala kontroly přijatých
opatření na zlepšení sbírkotvorné činnosti; kontrola nezjistila ţádné nedostatky,
- interní kontrola na kvalitu sbírkotvorné činnosti na pobočkách v Telči a Třešti;
zjištěné nedostatky byly odstraněny nebo budou odstraněny v nejbliţší době,
- kontrola Úřadu práce nezjistila nedostatky,
- kontrola OSSZ zjistila drobné nedostatky, které byly obratem odstraněny,
- drobné nedostatky zjištěné při poţárně-bezpečnostní kontrole HZS kraje Vysočina
byly odstraněny,
- uskutečnilo se hasičské cvičení s ohniskem poţáru v depozitáři textilu v budově
57/58 v Jihlavě.

3.6. Školení
Pro zaměstnance muzea byla realizována tato školení:
- Práce s programem DEMUS pro pracovníky MV JI,
- Práce s programem EXCEL pro pracovníky MV JI,
- kurz Vědecká komunikace - viz výše,
- Preventivní konzervace – viz výše.

3.7. Ţivotní a pracovní jubilea
V průběhu roku 2005 oslavili dva zaměstnanci muzea svá významná ţivotní
jubilea. V dubnu 1945 se narodil vedoucí technického oddělení pan Miroslav Gráf a
v červnu téhoţ roku pak vedoucí ekonomického oddělení a zástupce ředitele paní
Františka Veselá.
Pracovní jubileum – 30 let práce v muzeu – oslavila v prosinci 2005 Mgr. Jitka
Hošková.

