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I. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2020
Rok 2020 představoval pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod velkou zkoušku. Původní výstavní plán
zcela nabourala pandemie a organizace musela v mnoha ohledech přenastavit priority v činnosti.
V rovině výstav došlo k posunům termínů zahájení nebo trvání výstav. Přesto jedinými obdobími, kdy
šlo muzeum navštívit, byly leden až polovina března a polovina května až září. Krátkých čtrnáct dní
v prosinci ani nepočítám. Nejvíce utrpěly jednorázové aktivity muzea v podobě přednášek,
komentovaných vycházek a edukačních programů. Ty musely být převážně rušeny, nebo se lidé báli ze
zdravotních důvodů přijít. Díky tomu návštěvnost muzea v roce 2020 klesla na pouhou čtvrtinu
standardu.
Přesto zaměstnanci muzea nezaháleli. Krom přípravy zmíněných výstav, které bohužel viděl málokdo,
se hlavní tíha snažení přenesla do depozitářů. Práce se sbírkovými předměty nikdy nekončí a posun
v evidenci, který se v měsících nejtěžší pandemie podařilo dosáhnout, zefektivnil práci pro generace
našich nástupců. Rukami kurátorů prošly téměř všechny sbírkové předměty a nad rámec pravidelných
inventur se doplnily údaje a opravily potenciální nejasnosti.
V některých směrech ale muzejní život probíhal standardně. Stále se nakupovalo do sbírek. Za zmínku
stojí mimořádná akvizice obrazu Věroslava Škrabánka a fotografií jeho syna téhož jména. Nejvýrazněji
jsme o nové kusy obohatili podsbírky nábytku, skla, textilu a obrazů. Stihli jsme realizovat příměstské
tábory, tavbu v replice sklářské pece (naposledy zcela v režii MVHB), proběhla odložená muzejní noc
a nakonec i Dny otevřených ateliérů.
S postupujícím trváním uzavřených dveří muzea pro veřejnost se přesouváme do online prostoru, což
je ovšem pouze dočasné řešení. Muzea jsou tu od toho, aby lidé předměty spatřili a skrze ně poznávali
svět minulý a současný. S tímto vědomím čekáme na lepší zítřky.

Za kolektiv pracovníků MVHB
Mgr. Michal Kamp, ředitel
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II. Organizační struktura MVHB a její personální obsazení
Mgr. Michal Kamp
Mgr. Aleš Knápek
Mgr. Zuzana Svobodová
Mgr. Eva Paulusová
Mgr. Marek Chvátal
Mgr. Alena Jindrová
Mgr. Josef Krpálek
Mgr. Radka Havlová (Petrlíková)
Mgr. Martina Mrázová
Ing. Věra Šídlová
Kamila Štellerová
Bc. Marie Veverková
Mgr. Jaroslava Janoušková
Renata Nečasová

ředitel, kurátor podsbírek, historik
zástupce ředitele, archeolog, správce podsbírek (do 31. 1. 2020)
zástupce ředitele, kurátorka podsbírek, kunsthistorička
(od 8. 12. 2020 mateřská dovolená)
zástupce ředitele, správkyně sbírek, kurátorka podsbírek,
religionistka
dokumentátor, asistent archeologa, kurátor podsbírek, mineralog
historička, kurátorka podsbírek (mateřská dovolená)
archeolog, kurátor sbírek (od 1. 5. 2020)
edukátorka, administrativní pracovnice
knihovnice, grafička (od 7. 11. 2020 mateřská dovolená)
ekonomka, personalistka
konzervátorka
průvodkyně
průvodkyně
uklízečka
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III. Péče o sbírky muzejní povahy
MVHB spravuje celkem tři sbírky, jejichž vlastníkem je Kraj Vysočina:
- Sbírka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod (kód MAH/002-05-13/240002)
- podsbírky:
9 – Archeologická
13 – Numismatická
14 – Militaria
18 – Knihy (též „Sbírková knihovna“)
25 – Jiná – Cín a barevné kovy
25 – Jiná – Faleristika
25 – Jiná – Karel Havlíček Borovský
25 – Jiná – Keramika
25 – Jiná – Medaile
25 – Jiná – Nábytek
25 – Jiná – Obrazy
25 – Jiná – Odznaky
25 – Jiná – Plastiky
25 – Jiná – Porcelán
25 – Jiná – Sklo
25 – Jiná – Textil
25 – Jiná – Varia
25 – Jiná – Výroba a obchod
25 – Jiná – Železo
- Sbírka Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (kód PJH/002-05-13/241002)
- podsbírky:
10 – Historická
- Sbírka Městského muzea v Ledči nad Sázavou (kód MLS/002-05-13/242002)
- podsbírky:
10 – Historická
18 – Knihy (též „Ledečská knihovna“)
III./1 Akviziční činnost
Dary
- kočárek – dětská hračka (darovala paní L. Panská)
- kresby, grafiky, soubor textilu, soubor skla a kovové svícny (darovala paní J. Kotrbová)
- soubor diapozitivů z Golčova Jeníkova (darovalo Město Golčův Jeníkov)
- sada skleněných předmětů (darovala paní R. Trtíková)
- společenské šaty (darovala paní V. Kaserová)
- křeslo a pletací stroj (darovala ZŠ a MŠ Štoky)
- skleněná lahev, uvnitř plastika ukřižování Krista (darovala paní Z. Krupičková)
- malovaná sklenice (darovala paní M. Cicálková)
- soubor skla (darovala paní J. Endrlová)
- 6 krajkových kapesníčků (daroval pan M. Adamec)
- soubor předmětů etnografické povahy (daroval pan D. Naňák)
- fotografie, série Krajiny (daroval pan V. Škrabánek)
- náramkové hodinky zn. Kirovskie (darovala paní M. Ilichová)
- zálesácký kroj a necovaný přehoz (darovala paní J. Petříková)
- skleněná lupa (daroval pan M. Chvátal)
Nákupy
- obraz, autor Josef Nesázal (prodejce paní G. Beránková)
- 2 alba fotografií a výkresů (prodejce paní M. Valášková)
- obraz a fotografie, autor V. Škrabánek (prodejce pan V. Škrabánek)
- 4 ks fotografií HB letiště (prodejce pan J. Lakosil)
- obrazy, autor Zdeněk Baloun, maturitní tablo 1940, stolek typu Brusel, lavabo, 2 ks lehátka (prodejce
paní J. Lojíková)
- obraz, autor Věroslav Škrabánek st., stolek a 2 křesílka (prodejce pan J. Lédl)
- obraz, autor Jan Jůzl (prodejce paní M. Kubátová)
- 6 ks fotografií z barákové kolonie (prodejce paní D. Bartáková)
MVHB též do sbírek zapsalo celkem 364 předmětů získaných vlastní činností muzejních pracovníků
nebo formou nálezů v muzeu.
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Celkový počet přírůstků za rok 2020 byl 582 kusů.
III./2 Stav podsbírek a jejich odborná správa

Název podsbírky
Archeologická

Počet čísel
v CES
k 31. 12. 2020
3 765

Počet
vyřazených
čísel za rok
2020
–

Periodická
inventarizace (počet
ev. čísel za rok 2020)
124

Cín a barevné kovy

243

–

243

Faleristika

214

–

–

Historická (Jaroslav Hašek)

429

3

93

2 417

149

635

–

771
–

2 860

–

–

202

–

–

1 411

–

Medaile

30

–

174
–

Militaria

140

–

–

Nábytek

140

9

–

Numizmatická

105

–

–

1 335

Karel Havlíček Borovský
Keramika
Knihy
Knihy (Ledeč nad Sázavou)
Historická (Ledeč nad Sázavou)

Obrazy

1 4751
–

Odznaky

390

3
–

Plastiky

279

–

Porcelán

220

–

Sklo

1 449

Textil

1 264

16
–

1 8421
–

Varia

2 281

–

–

Výroba a obchod

1 324

–

–

208

–

207

21 341

180

4 929

Železo
Celkem

1

–

Počet evidenčních čísel zahrnuje i čísla již vyřazená z CES.
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III./3 Konzervace
Název podsbírky

Výčet konzervovaných předmětů

Faleristika

identifikační známky Luftwaffe (6 ks + 13 zlomků)

Keramika

hrneček soudečkovitý

KHB

Nábytek
Obrazy
Plastiky

Textil

stereoskopické obrazy světlotiskové, mlynář F. Beránek (fotografie), vyhláška
o nastoupení císaře na trůn 1848, list domovský, rodný list z roku 1848,
potvrzení cechu sladu pro E. Kerausche z r. 1851, rukopis vysvědčení
E. Kerausche, přivítání F. Vojthy v divadle v Něm. Brodě r. 1850, šaty Josefíny
Havlíčkové, čestné právo měšťanské
křeslo s čalouněním, skříň dřevěná, stolek konferenční retro Brusel, lehátko
plážové s podnožkou, lehátko plážové, lavabo,
A. Waldhauser: Studie hermelínového pláště, soubor mědirytin (7 ks),
podmalba na skle, obrázky na skle (3 ks)
Jezulátko voskové, Kristus na kříži (16 ks), Madona s Ježíškem (2 ks), Madona
ve výklenku, Kristus sedící (voskový), Madona (kolorovaná), jezulátko (sádra)
dámský kostým (svetřík a sukně), dámská zástěra, brýle dioptrické, čepice
příslušníka VB, sukně dámská dlouhá, žinylkový šátek (2 ks), stuha Sokol
německobrodský, sukně dámská (kanafaska), štuclík kožešinový černý,
svatební koruna (nevěsta), pásek kožený (zdobný), šněrovačka, kabátek
dámský zimní, šátek silonový s květy, kabátek ledečský, dámský živůtek,
kabátek hnědý, čepec (kroj okrouhlický), živůtek (kroj kyjovský), špenzr
(okrouhlický kroj), sukně (okrouhlický kroj), dámské šaty, pracovní kalhoty
s laclem, baret (3 ks), kordulka (kroj kyjovský), přehoz na postele (necování)

Výroba a obchod

panenka krojovaná, lékárnička závěsná, žehlička (2 ks), pletací stroj DOPLETA

Železo

trojnožka kovová

Ledeč

obraz z korouhve cechu obuvnického

Pravidelná údržba předmětů v expozici Karla Havlíčka.
III./4 Dokumentace sbírek
Proběhla částečná fotoevidence podsbírky Sklo.
III./5 Badatelský servis
MVHB navštívili dva badatelé se zájmem zkoumat sbírkové předměty. Nahlédli do podsbírky
18 – Knihy („Sbírková knihovna“) kvůli Trčkovskému graduálu a jednou do podsbírky 25 – Jiná – Textil
kvůli zde uloženým tureckým šátkům. Možnost badatelsky přímo navštívit muzejní sbírky byla velmi
omezená pro aplikovaná zdravotní opatření. Počet oficiálně evidovaných badatelských dotazů skrze
e-maily činil 28 na různá regionální témata.
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IV. Odborná knihovna
Knihovna MVHB shromažďuje odbornou literaturu na regionální témata, odborné časopisy a regionální
tisk. Poskytuje všem zájemcům 3× týdně nebo po předchozí domluvě možnost prezenčně nahlédnout
do jakékoliv publikace. Knihovna pracuje v systému Tritius.
IV./1 Akvizice
V roce 2020 přibylo do odborné knihovny 54 knižních jednotek. Celkový stav je 3 918.
IV./2 Badatelský servis
Celkový počet registrovaných čtenářů
Celkový počet návštěv
Počet vypůjčených titulů

101
95
1 351

V. Vlastní badatelská činnost odborných pracovníků MVHB
MVHB v rámci své povinnosti dané zřizovací listinou odborně zpracovává témata regionální historie
s mnohými přesahy do celého kraje Vysočina (archeologie, sklářství) a České republiky (Karel Havlíček,
Jaroslav Hašek). Výsledky jsou prezentovány formou autorských výstav, populárních i odborných
článků, přednášek pro veřejnost i zpřesňování údajů na evidenčních kartách sbírkových předmětů.
V./1 Vědecká a odborně dokumentační činnost
- Kompletace archeologického deníku za rok 2020 (Josef Krpálek)
- Vypracování 72 odborných vyjádření k archeologickým dohledům, 51 expertních listů a 2 nálezové
zprávy (Aleš Knápek, Josef Krpálek)
- Realizace 55 archeologických výzkumů v terénu a jejich uvedení do archeologického deníku
(Aleš Knápek, Josef Krpálek)
- Dokončena komplexní revize všech podsbírek Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a Sbírky
Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou. Z většiny pak Sbírka Městského muzea v Ledči
nad Sázavou (Michal Kamp, Aleš Knápek, Josef Krpálek, Eva Paulusová, Marek Chvátal, Zuzana
Svobodová)
- Výpomoc při údržbě židovského „tyfového“ hřbitova ve spolupráci s členy Junáka (Eva Paulusová)
- Vyhotovení textových a obrazových podkladů pro tiskoviny vydané Vysočina Tourism a další
spolupráce v rámci Krajem Vysočina vyhlášeného Roku skla (Marek Chvátal, Zuzana Svobodová)
- Spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč na realizaci části projektu I-Cult: příprava a realizace výstav
a webu o dějinách a současnosti sklářské výroby na Vysočině. Otevření výstav odloženo na rok
2021 (Aleš Knápek, Alena Jindrová, Zuzana Svobodová, Marek Chvátal)
- Vytvoření skript „Krátce o horninách“ a „Krátce o minerálech“ pro přednášky v rámci Univerzity
volného času, realizované společně s Krajskou knihovnou Vysočiny (Marek Chvátal)
- Přípravná fáze badatelská a koordinační na výročí Karla Havlíčka v roce 2021 (Michal Kamp)
- Textové a grafické práce na výukovém a propagačním materiálu o brodských pověstech pro dětské
návštěvníky (Radka Havlová, Martina Mrázová)
- Konzultace a odborný dohled nad řešením instalace zapůjčené divadelní opony (inv. číslo O 1350)
v budově MDKO Havlíčkův Brod (Michal Kamp, Zuzana Svobodová)
- Odborná konzultace a účast na chotěbořských oslavách 75. výročí konce druhé světové války
(Michal Kamp)
V./2 Konference s aktivní účastí pracovníků MVHB
V roce 2020 se zaměstnanci MVHB nezúčastnili žádné konference.

VI. Vydavatelská činnost
- V součinnosti s ediční radou vydalo MVHB a Státní okresní archiv Havlíčkův Brod již 34. číslo
sborníku Havlíčkobrodsko. Hlavním redaktorem sborníku je Marek Chvátal.
- Organizace spolupracovala s Národním muzeem na vydání publikace „Poklad mincí z doby třicetileté
války z Horních Rápotic“ (Aleš Knápek).
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VII. Prezentační činnost
Výstavní činnost v MVHB se dělí na expozice (stálé výstavy), výstavy s časově omezeným trváním
a výstavy putovní, které jsou z dílny MVHB a jsou určeny k zapůjčení jiným subjektům. Velký důraz pak
MVHB klade na akce pro veřejnost, které buď probíhající výstavy doplňují, nebo tematicky rozšiřují
povědomí o regionu v rámci výročí, událostí a jiných okolností.
VII./1 Stálé expozice
- „Karel Havlíček – život a odkaz“ se nachází v bytě Havlíčkova domu (čp. 19) a prezentuje význam
slavného novináře a rodáka z Havlíčkobrodska.
- „Staroegyptská hrobka“ je umístěna ve sklepení Havlíčkova domu (čp. 19); jde o výtvarnou instalaci
studentů Gymnázia Havlíčkův Brod, Základní umělecké školy J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu
a Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední školy uměleckoprůmyslové ve Světlé nad
Sázavou.
- „Otakar Štáfl – brodský rodák a československý patriot“ je expozice umístěná ve Štáflově baště.
Mapuje život známého malíře a podporovatele kultury. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR
byla expozice koncem roku 2018 inovována.
VII./2 Výstavy
Mázhaus Havlíčkova domu
- „Otto Fraus – fotograf Havlíčkova Brodu“ (11. 10. 2019 až 12. 1. 2020) – výstava o životě a díle
fotografa Otakara Frause, který od roku 1939 žil v Havlíčkově Brodě.
- „Záblesky intimity“ (17. 1. až 1. 3. 2020) – výstava fotografií Martina Halamy
- „Bejvávalo, bejvávalo dobře“ (plánovaný termín výstavy 13. 3. až 21. 6. 2020 byl vzhledem
k pandemii Covid-19 přesunut na 15. 5. až 30. 8. 2020) – národopisná výstava o každodenním životě
na Německobrodsku
- „Dráteníkův rok“ (9. 9. až 11. 10. 2020) – výstava děl českých drátenických mistrů
- „Procházet temným lesem“ (plánovaný termín výstavy 23. 10. 2020 až 3. 1. 2021 byl vzhledem
k pandemii Covid-19 přesunut na 3. 12. 2020 až 28. 3. 2021) – výstava tří generací výtvarných
umělců Škrabánkových
Malý sál Havlíčkova domu („Brixen“)
Využití malého sálu bylo převážně totožné s obsahem mázhausu.
- „3x Doležal“ (10. 9. až 11. 10. 2020) – kovářská práce, kresby a fotografie tří generací rodiny
Doležalových
Výstavy mimo budovu muzea:
- MVHB v roce 2020 nerealizovalo žádné výstavy mimo svou mateřskou budovu.
VII./3 Putovní výstavy
- MVHB v roce 2020 nerealizovalo žádné putovní výstavy.
VII./4 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
- 8. 1. Komentovaná prohlídka výstavy Otto Fraus – fotograf Havlíčkova Brodu (Michal Kamp)
- 18. 2. Konec 1. sv. války – přednáška pro Krajskou knihovnu Vysočiny (Michal Kamp)
- 20. 2. Dinosauři z Česka – přednáška v Kavárně ve vile (Vladimír Socha)
- 25. 2. Workshop Starověký Egypt (Radka Petrlíková)
- 25. 2. Workshop Starověký Egypt (Radka Petrlíková)
- 4. 3. Workshop Starověký Egypt (Radka Petrlíková)
- 23. 6. Kváskové pečení – přednáška v MVHB (Romana Hánělová a kolektiv)
- 7. 7. až 10. 7. Příměstský tábor MVHB (Radka Havlová)
- 22. 7. Středa v Egyptě (Radka Havlová)
- 10. 8. až 14. 8. Příměstský tábor (Radka Havlová)
- 26. 8. Středa v našem městě (Radka Havlová)
- 29. 8. a 30. 8. Tavení skla v replice středověké pece ve Vlkovsku
- 11. 9. Muzejní noc
- 17. 9. Návrat do Budoucnosti – komentovaná procházka parkem Budoucnost (Michal Kamp)
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VII./5 Univerzita volného času
Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pokračuje lektorská a přednášková činnost v rámci
Univerzity volného času na téma Dějiny Havlíčkobrodska. V roce 2020 však došlo vzhledem k pandemii
Covid-19 ke zrušení většiny plánovaných přednášek.
29. 1.
30. 1.
5. 2.
13. 2.
19. 2.
27. 2.
3. 3.
10. 9.

TGM na Vysočině (Michal Kamp)
Noblesa 19. století (Michal Kamp)
Základy geologie: Země jako vesmírné těleso (Marek Chvátal)
Havlíčkův Brod na pohlednicích (Alena Jindrová)
Základy geologie: zemské nitro (Marek Chvátal)
(Ne)splněná přání: vize města v politických programech stran (Alena Jindrová)
Základy geologie: desková tektonika (Marek Chvátal)
Německý Brod v obrazech (Zuzana Svobodová)

VIII. Provozní zázemí MVHB
MVHB sídlí v budově čp. 19 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Jde o bývalý měšťanský dům,
zvaný Havlíčkův, který je v majetku města Havlíčkův Brod a organizace je zde v nájmu. V objektu se
nacházejí pracoviště zaměstnanců, depozitář a výstavní sály.
V nájmu od města Havlíčkův Brod má organizace též objekt Štaflovy bašty, kde je zřízena expozice
o Otakaru Štáflovi.
MVHB je dále v nájmu v prostorech čp. 1882 v Beckovského ulici. Objekt vlastní akciová firma Arcona
Capital Central European Properties. MVHB zde má konzervátorskou dílnu a depozitář.
Skrze zřizovací listinu MVHB hospodaří s nemovitostmi zřizovatele: pozemky u Ledečské ulice
v Havlíčkově Brodě a třemi garážemi v ulici Boženy Němcové, z nichž dvě poskytuje sesterským
organizacím (Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Krajské knihovně Vysočiny).
VIII./1 Významné opravy a zhodnocení majetku organizace
- Primárním úkolem v roce 2020 byla adekvátní ochrana sbírek. V rámci povinnosti mít aktuální vysílač
na pult centrální ochrany (PCO) proběhly výměny vysílače EZS (budova muzea a depozitáře) a EPS
(budova depozitáře).
- Další významnou položkou byl nákup nových pohybových čidel pro celé čtvrté nadzemní patro
Havlíčkova domu, kde sídlí pracovníci muzea. Dosavadní stav zabezpečení byl nevyhovující
a zastaralý.
- Muzeum pořídilo dva nové počítače pro zaměstnance a kompletně vyměnilo diskové úložiště pro
data organizace.
- Po výzvě na město Havlíčkův Brod a následné součinnosti proběhla výměna kamenného prahu
u vstupního portálu do muzea (květen).
VIII./2 Technické zlepšení služeb veřejnosti
- Výrazná proměna proběhla u malého výstavního sálu („Brixen“), který byl moderně adaptován –
úprava stěn a podlahy, město Havlíčkův Brod vyměnilo výstavní osvětlení.
- Zaměstnanci muzea upravili dvorek u čp. 19 a okolí Štáflovy bašty. Obě místa sloužila veřejnosti
k odpočinku a zde instalované informační desky zájemcům popisují historii a význam okolí.
- V rámci výstavy „Bejvávalo, bejvávalo dobře“ zaměstnanci muzea adaptovali prostor tzv. černé
kuchyně v budově Havlíčkova domu, který doposud sloužil jako sklad výstavního materiálu. Prostor
se využil pro potřeby výstavy a po jejím skončení zde instalace zůstala trvale jako ukázka života
v regionu před sto lety.
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IX. Komunikace MVHB
MVHB naplňuje svůj účel v podobě otevřené instituce pro laickou i odbornou veřejnost. Je členem
Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) a úzce spolupracuje s jinými organizacemi na poli kultury a školství,
především s těmi zřizovanými v Kraji Vysočina nebo působícími v okrese Havlíčkův Brod. Důležitý je
též dobrý vztah s jednotlivými obcemi na Havlíčkobrodsku a se spolky různého osvětového zaměření.
IX./1 Propagace a medializace
MVHB používá pro svou propagaci tiskové zprávy, výlep plakátů na veřejná prostranství, letáky
a informační brožury, sociální sítě Facebook a Instagram, podává rozhovory na různá témata médiím.
Aktivně oslovuje školy a instituce na Vysočině a pravidelně rozesílá informace o novinkách a chystaných
akcích svým odběratelům. Též úzce spolupracuje s Vysočina Tourism na vydávání krajských
informačních brožur. Plakáty vznikají až na výjimky ve vlastní režii (grafika a tisk), v možnostech
distribuce plakátů vznikla spolupráce s Vysočina Tourism.
IX./2 Spolupráce se školami
V MVHB je zřízena pozice edukátora, který obstarává komunikaci se školami. Spolupráce je navázána
i na jednotlivé odborné zaměstnance, kteří podle potřeby realizují edukační program dle specifických
požadavků a potřeb dané třídy. MVHB nedisponuje samostatnou edukační místností v budově muzea,
akce se realizují přímo ve výstavních prostorách muzea, takže možnosti spolupráce se školami jsou
omezené. V roce 2020 byly realizovány následující edukační programy:
- 28. 1.
- 3. 2.
- 3. 2.
- 7. 2.
- 7. 2.
- 18. 2.
- 18. 2.
- 19. 2.
- 19. 2.
- 20. 8.
- 9. 9.
- 16. 9.
- 19. 8.
- 11. 2.
- 14. 2.

Karel Havlíček Borovský – přednáška na ZŠ Štáflova (Michal Kamp)
Základy geologie – přednáška na ZŠ Konečná (Marek Chvátal)
Základ geologie – přednáška na ZŠ Konečná, přírodovědný kroužek (Marek Chvátal)
Komentovaná prohlídka expozice KHB (Michal Kamp)
Komentovaná prohlídka expozice KHB (Michal Kamp)
Konec 1. sv. války – přednáška pro Gymnázium Chotěboř (Michal Kamp)
Základy geologie – přednáška pro ZŠ Hněvkovice (Marek Chvátal)
Karel Havlíček Borovský – přednáška pro ZŠ V Sadech (Michal Kamp)
Karel Havlíček Borovský – přednáška pro ZŠ V Sadech (Michal Kamp)
Stvořidla – komentovaná procházka pro ZŠ Slunečnice Okrouhlice (Marek Chvátal)
Tomáš Garrigue Masaryk – přednáška pro Gymnázium Chotěboř (Michal Kamp)
Rok 1918 – přednáška pro Gymnázium Chotěboř (Michal Kamp)
Pravěk/Starověk – přednáška pro příměstský tábor ZŠ Slunečnice Okrouhlice (Josef Krpálek)
Konec 1. sv. války – přednáška na ZŠ V Sadech (Michal Kamp)
Konec 1. sv. války – přednáška na ZŠ V Sadech (Michal Kamp)

IX./3 Účast jednotlivých pracovníků MVHB v odborných komisích a na školeních
- Eva Paulusová: účast na online konferenci „Obce, kultura a mezigenerační dialog“
- Josef Krpálek: Škola muzejní propedeutiky – základní kurz (zahájení)
- Alena Jindrová: člen Komise historiků AMG, člen etnografické komise muzejních pracovníků Kraje
Vysočina
- Michal Kamp: člen Komise historiků AMG a člen Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG,
zastupuje organizaci na zasedání krajské sekce AMG
- Aleš Knápek, Josef Krpálek: člen Regionální archeologické komise Vysočiny (RAKV)
- Vedení organizace a ekonom organizace se dále pravidelně zúčastňovali porad a vypisovaných
školení pořádaných zřizovatelem
IX./4 Návštěvnost MVHB v roce 2020
Výstavy a expozice v sídle MVHB
Štáflova bašta
Prohlídka města s výkladem
Akce a přednášky
Zájem badatelský (knihovna + odborné dotazy)
Celkem

2 524
40
22
1 492
125 (95 + 30)
4 203 návštěvníků
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X. Obrazová příloha
Vernisáž výstavy „Bejvávalo, bejvávalo dobře“ (15. května)

12

Adaptace prostoru tzv. černé kuchyně v Havlíčkově domě na muzejní účely (květen)

13

Přednáška „Kváskové pečení podle našich předků“ (23. června)

14

Příměstské tábory (červenec a srpen)

15

Vyvěšování muzejní opony v MDKO Havlíčkův Brod (7. července)

Přednáška „Návrat do Budoucnosti“ (17. září)

16

Výstava „Procházet temným lesem“ a adaptovaný malý výstavní sál „Brixen“ (listopad)
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XI. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020.
a) počet podaných žádosti o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – nebyly
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – nebyla
c) opis podstatných častí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – nebyly
d) výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence – nebyly
e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení – nebyly
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – nejsou

XII. Hospodaření MVHB v roce 2020
XII./1 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol za rok 2020
Finanční kontrola je součástí finančního řízení, které zabezpečuje hospodaření s veřejnými
prostředky. Provádění kontrol uvnitř organizace upravuje směrnice č. 4/2018 – Vnitřní kontrolní systém.
Ředitel organizace a ekonom organizace provádějí předběžnou a průběžnou kontrolu u všech
vystavených účetních dokladů v daném měsíci a dále správce rozpočtu (ekonom organizace) provádí
několikrát ročně následnou kontrolu účetních případů, souvztažností, bankovních zůstatků atd., jejichž
výstupem je přehled provedených kontrol.
Každý měsíc jsou prováděny kontroly pokladních zůstatků v hlavní i příruční pokladně a stav cenin
(známky, stravenky).
Na doporučení zřizovatele je prováděna namátkově kontrola pohybů na bankovních účtech, z této
kontroly je vyhotoven zápis.
Vnější kontrola v naší organizaci v roce 2020 neproběhla žádná.
XII.2 Komplexní rozbor hospodaření za rok 2020
Plnění ukazatelů stanovených zřizovatelem
Příspěvek od zřizovatele činil celkem 7 518 000 Kč, z toho příspěvek na provoz byl ve výši
7 388 000 Kč a příspěvek na nákup sbírkových předmětů 130 000 Kč.
Další příspěvky
Dále jsme od zřizovatele obdrželi následující finanční příspěvky na provoz:
- neinvestiční příspěvek na projekt „Dny otevřených ateliérů 2020“ ve výši 245 336,09 Kč
- neinvestiční příspěvek na úhradu ztráty z tržeb ze vstupného ve výši 22 840 Kč
- mimořádný investiční příspěvek na akviziční činnosti ve výši 150 000 Kč
Jiné finanční příspěvky v roce 2020
V tomto roce jsme obdrželi od Ministerstva kultury ČR tyto finanční příspěvky:
- dotace z programu ISO II/A – investiční příspěvek na akci „Připojení k modernizovanému SCO“
pro budovu muzea i pro budovu depozitáře ve výši celkem 127 000 Kč
- mimořádná dotace z Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty ve výši
14 671 Kč.
Výnosy z vlastní činnosti:
Vstupné: 44 395 Kč
Archeologie: 87 162,50 Kč
Pronájem depozitáře GVU HB: 70 487,40 Kč
Výnosy za prodej zboží: 27 427 Kč
Výnosy z prodeje vlastních výrobků 52 100 Kč (především za prodej knihy Konec 2. světové války
na Havlíčkobrodsku).
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Ostatní výnosy z vlastní činnosti: 51 784 Kč (příměstské tábory, edukační činnost).
Rezervní fond čerpán ve výši 48 260 Kč na uplatnění daňové úspory k rozvoji organizace
a ve výši 9 519,31 Kč na pokrytí ztráty.
Ostatní výnosy: 43 741,54 Kč.
Celkem výnosy za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: 8 106 694,65 Kč.
V účetnictví se střediskově (org.) vedly odděleně veškeré obdržené dotace a také výdaje a příjmy
spojené s organizováním příměstských táborů.
Hospodaření organizace
1. Hlavní činnost
2. Doplňková činnost – dle zřizovací listiny není organizace oprávněna k provozování doplňkové
činnosti.
Usměrňování prostředků na platy
521 – mzdové náklady
Schváleno:
3 980 000 Kč
Skutečnost:
3 979 753 Kč
Nevyčerpáno:
247 Kč
Mzdové prostředky byly čerpány na základě schváleného limitu prostředků na platy na rok 2020.
Fond odměn nebyl zapojen.
521 0341 – dohody o provedení práce
Schváleno:
120 000 Kč
Skutečnost:
109 215 Kč
Jedná se o dohody o provedení práce za organizaci projektu DOA 2020, odborné přednášky,
které pořádáme v rámci jednotlivých výstav, dohody za odbornou spolupráci a ostatní dohody.
521 0370 – náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Skutečnost:
60 118 Kč
Jedná se o náhrady mzdy za pracovní neschopnost převážně způsobenou onemocněním Covid-19.
524 – zákonné sociální pojištění
Schváleno:
1 345 000 Kč
Skutečnost:
1 345 171 Kč
Částka přímo souvisí se schválenou částku na platy.
525 až 528 – zákonné sociální náklady (FKSP) a jiné sociální náklady
Schváleno:
221 000 Kč
Skutečnost:
219 067,12 Kč
Na těchto účtech se promítá základní příděl z mezd do FKSP – 2 %, základní zákonné pojištění
zaměstnanců ve výši 2,8 promile, poplatky za školení, zdravotní prohlídky, ochranné oděvy a příspěvek
na stravování všech zaměstnanců. Úsporu představují zejména nižší náklady na příspěvek na stravenky
z důvodu vyšší nemocnosti a dále vznikla úspora na nákladech za školení, jelikož jsou přednostně
využívána školení pořádaná zřizovatelem.
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Fondové hospodaření organizace (jako celku vč. projektových programů)
401 – jmění účetní jednotky
Počáteční stav k 1. 1. 2020:
Tvorba:
Čerpání:

Konečný stav k 31. 12. 2020:

2 598 670,15 Kč
187 529,82 Kč
410 000 Kč
– 196 833 Kč
– 522,26 Kč
– 80 Kč
– 847,81 Kč
2 997 916,90 Kč

pořízení investičního maj. z vlastních zdrojů
pořízení předmětů určených do sbírek
odpisy
vyřazené pozemky
vyskladněno darované zboží
odpisy majetku pořízeného z transferu

Při nákupu předmětů určených do sbírek bylo postupováno dle MS č. 2/2018 o oceňování a účtování
sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy a jeho dodatku.
411 – fond odměn
Počáteční stav k 1. 1. 2020:
Příděl z kladného HV:
Čerpání:
Konečný stav k 31. 12. 2020:

70 915 Kč
44 471 Kč
0 Kč
115 386 Kč

412 – fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav k 1. 1. 2020:
98 272,32 Kč
Tvorba:
80 793 Kč
Čerpání: stravenky
66 690 Kč
pracovní výročí
2 000 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2020:
110 375,32 Kč
413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
Počáteční stav k 1. 1. 2020:
197 418,94 Kč
Příděl z kladného hosp. výsledku:
177 888,61 Kč
Použití RF:
57 779,31 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2020:
317 528,24 Kč
Daňová sleva ve výši 48 260 Kč byla použita na rozvoj organizace. Částka 9 519,31 byla použita
na pokrytí ztráty.
414 – rezervní fond z ostatních titulů
Počáteční stav k 1. 1. 2020:
Konečný stav k 31. 12. 2020:
416 – fond investic
Počáteční stav k 1. 1. 2020:
Tvorba-odpisy:
Odpisy z transferu
Příspěvek na akvizice:
Investiční příspěvek MK ČR:
Pořízení akvizice:
Pořízení DHM:
Konečný stav k 31. 12. 2020:

0 Kč
0 Kč
336 658,60 Kč
+ 196 833 Kč
+ 847,81 Kč
+ 280 000 Kč
+ 127 000 Kč
– 285 000 Kč
– 314 529,82 Kč
341 809,59 Kč

Fond investic byl čerpán v celkové výši: 599 529,82 Kč.
V letošním roce byly prostředky fondu investic použity k nákupu předmětů určených do sbírek ve výši
285 000 Kč, významnější výdaje byly na obraz V. Škrabánka „Matka a dítě“ (160 000 Kč, z toho
150 000. Kč mimořádná akvizice ze strany zřizovatele) a další splátka za sbírku Dušana. Naňáka
(50 000 Kč).
Dále jsme z prostředků fondu investic pořídili dlouhodobý majetek:
 kopírovací stroj (cca 70 000 Kč),
 zařízení na přenos signálů EPS (cca 61 000 Kč),
 připojení k modernímu SCO (cca 183 000 Kč).
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Rozbor hospodaření poboček organizace
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod nemá žádné pobočky.
Účetnictví organizace.
Účetnictví organizace je vedeno podle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, dále vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
563/1991 Sb. Účetnictví je vedeno v počítačovém programu FENIX.
Vedení majetkové evidence
Majetek je veden na těchto majetkových účtech:
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek,
021 – stavby, budovy,
022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí,
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek,
031 – pozemky,
032 – kulturní předměty.
Majetek, který je veden na majetkovém účtu č. 022, se odepisuje podle předem schváleného
odpisového plánu a je veden na kartách a v počítačovém programu Fenix – evidence majetku. Odpisy
hmotného dlouhodobého majetku jsou prováděny v souladu se Zásadami Rady Kraje Vysočina pro
sestavování a schvalování odpisových plánů. Jsou prováděny pravidelně jednou měsíčně.
V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod byla snížena hranice (nehmotný nad 7 000 Kč a hmotný nad
3 000 Kč) pro účtování drobného hmotného i nehmotného majetku na účtech 018 a 028 na 1 000 Kč.
Majetek do 1 000 Kč s dobou životnosti delší než jeden rok je veden pouze na podrozvahových účtech
902/999 a je účtován přímo do spotřeby.
Od roku 2018 jsou sbírkové předměty a předměty určené do sbírek investiční povahy, které se
neodepisují. Při účtování pořízení a zařazení těchto předmětů do sbírek se organizace řídí MS č. 2/2018
ze dne 21. 06. 2018 a dodatkem k tomuto MS. Taktéž jsou vedeny v programu FENIX – v evidenci
majetku.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Inventarizace je prováděna v souladu s níže uvedenými právními normami:
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky.
Inventarizace majetku se provádí vždy 1x za rok k termínu roční účetní uzávěrky (dle směrnice
„Inventarizace majetku a závazků“).
551 – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Schváleno:
195 000 Kč
Skutečnost:
196 833 Kč
Odpisování majetku je v souladu s plánem.
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558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku
Schváleno:
100 000 Kč
Skutečnost:
106 559,68 Kč
Na tomto účtu je veden veškerý drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (pořizovací cena je
vyšší než 1 000 Kč do 40 000 Kč, doba životnosti delší než 1 rok), který byl pořízen v běžném účetním
období. Tento majetek je dále veden i v podrozvahové evidenci na účtech 018 a 028 a taktéž v modulu
„Majetek“ v účetním programu FENIX.
V roce 2020 byl zakoupen tento významnější majetek: diskové úložiště Sinology (cca 37 000 Kč),
nábytek (cca 19 000 Kč) a dále videozáznam z vernisáží a výstav v r. 2020 (10 000 Kč). Oproti plánu
došlo k překročení nákladů v této položce cca o 7 000 Kč, a to v rámci použití daňové slevy k rozvoji
organizace.
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Skutečnost:

1 600 Kč

Částka pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 činila 1 600 Kč. Veškeré pohledávky byly uhrazeny
v lednu 2021.
Závazky po lhůtě splatnosti
Skutečnost:

0 Kč

K 31. 12. 2020 neměla organizace žádné neuhrazené závazky.
Výsledek hospodaření
V roce 2020 organizace dosáhla hospodářského výsledku ve výši 0 Kč.
Výnosy:
601 – výnosy z prodeje vlastních výrobků
V roce 2020 pokračoval prodej publikace Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku a kromě této
publikace vydává naše organizace každoročně sborník Havlíčkobrodsko. Výnosy z prodeje vlastních
výrobků v roce 2020 byly ve výši 52 100 Kč.
Schváleno:
Skutečnost:
602 – výnosy z prodeje služeb
Schváleno:
Skutečnost:
Z toho
Vstupné:
Archeologické dohledy:
Ostatní výnosy z činnosti:

54 000 Kč
52 100 Kč
187 000 Kč
183 341,50 Kč
44 395 Kč
87 162,50 Kč
51 784 Kč

Výnosy z prodeje služeb byly v letošním roce výrazně poznamenány vyhlášeným nouzovým stavem.
Příjmů v položce „ostatní výnosy z činnosti“ je dosahováno především činností a aktivitou zaměstnanců
muzea – významnou položku představují tržby z pořádání příměstských táborů (cca 45 000 Kč).
603 – výnosy z pronájmu
Schváleno:
Skutečnost:

69 000 Kč
70 487,40 Kč

Zde se promítají tržby za nájemné vybírané od Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě za
prostory, které mají pronajaty v našem depozitáři. Mírné překročení je způsobeno zvýšením nájemného
ke konci sledovaného období.
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604 – výnosy z prodaného zboží
Schváleno:
Skutečnost:

30 000 Kč
27 427 Kč

Jedná se o tržby za prodané zboží, odborné publikace, sborníky, katalogy, mapy, pohlednice, turistické
známky atd. Výnosy z prodeje zboží jsou také poznamenány vládními opatřeními vyhlášenými
v letošním roce.
648 – čerpání fondů
Schváleno:
Skutečnost:

100 000 Kč
57 779,31 Kč

Na základě daňového přiznání (daň z příjmu právnických osob) za rok 2020 bylo provedeno
profinancování slevy na dani ve výši 48 260 Kč, na úhradu ztráty v hospodaření bylo vynaloženo
9 519,31 Kč a z FO nebyly čerpány žádné prostředky.
649 – ostatní výnosy z činností
Schváleno:
Skutečnost:

43 000 Kč
43 741,54 Kč

Tato částka představuje zejména příjmy od Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, jedná se o
adekvátní část úhrady vícenákladů na rekonstrukci společného depozitáře (cca 44 000 Kč).
672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Schváleno:
7 818 000 Kč
Skutečnost:
7 671 694,80 Kč
Původní částka od zřizovatele na rok 2020 byla schválena ve výši 7 518 000 Kč, což představovalo
příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 7 388 000 Kč a o částku 130 000 Kč byl tento příspěvek snížen
a převeden na FI za účelem nákupu sbírkových předmětů. Dále nám zřizovatel poskytl neinvestiční
příspěvky v celkové výši 268 176,09 Kč (DOA 2020 – cca 245 000 Kč. Kč, úhrada ztráty z tržeb za
vstupné – cca 23 000 Kč).
Celková výše příspěvku zřizovatele a neinvestičních dotací tedy činila 7 656 176,09 Kč.
Dále jsme od Ministerstva kultury ČR obdrželi mimořádný finanční příspěvek z „Programu udržitelnosti
pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ částku 14 671 Kč.
Výnosy celkem:

8 106 694,65 Kč

Náklady:
501 – spotřeba materiálu
Schváleno:
Skutečnost:

201 000 Kč
173 490,84 Kč

Náklady tohoto účtu obsahují především spotřebu pohonných hmot, odbornou literaturu, předplatné,
náhradní materiál do kopírky, kancelářský materiál, čisticí a dezinfekční prostředky a ostatní blíže
neurčený materiál. Ve většině nákladových položek je vykazována úspora, je to dáno úspornými
opatřeními.
502 – spotřeba energie
Schváleno:
Skutečnost:

276 000 Kč
225 782,15 Kč

Úspora vznikla zejména tím, že v důsledku vládních nařízeních bylo muzeum pro veřejnost několik
měsíců uzavřeno.
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504 – prodané zboží
Schváleno:
Skutečnost:

50 0000 Kč
16 527,84 Kč

Tato částka představuje prodej sborníků, katalogů, odborných publikací, pohlednic, turistických map
a známek, kdy okamžikem prodeje vstupují do nákladů. Prodej zboží v komisi je výrazně omezen
(v komisi máme pouze sborník Havlíčkobrodsko od SOkA Havlíčkův Brod, který spolupracuje na jeho
každoročním vydání).
508 – změna zásob vlastního zboží
Schváleno:
Skutečnost:

50 000 Kč
11 483,22 Kč

Stav na tomto účtu představuje náklady, které budou do nákladů organizace vstupovat postupně při
uskutečnění prodeje vlastního zboží v příštích letech (jedná se o publikaci Konec 2. světové války na
Havlíčkobrodsku a sborníky Havlíčkobrodsko) a o snížení o výdaje, které byly sice vynaloženy na výrobu
publikace sborník Havlíčkobrodsko v roce 2020, ale do nákladů vstoupí okamžikem prodeje v aktuálním
roce.
511 – opravy a údržba
Schváleno:
Skutečnost:

40 000 Kč
63 344,72 Kč

Jedná se zejména o elektroopravy, náklady na opravy kancelářské techniky, automobilu a drobné
opravy ostatního majetku. K překročení plánovaných nákladů došlo v důsledku opravy zabezpečovacího zařízení v budově muzea.
512 – cestovné
Schváleno:
Skutečnost:

28 000 Kč
16 017 Kč

K nevyčerpání této položky došlo také v důsledku vládních opatření na ochranu před nákazou
Covid-19.
513 – náklady na reprezentaci
Schváleno:
Skutečnost:

39 000 Kč
3 317 Kč

Částka představuje náklady na drobné občerstvení pro vystavovatele a občerstvení při vernisážích,
muzejní noci a na akci „Pálení skla v replice sklářské pece“. Taktéž nebyla vyčerpána z důvodu omezení
činnosti muzea.
518 – ostatní služby
Schváleno:
Skutečnost:

1 549 000 Kč
1 578 533,32 Kč

Náklady se čerpaly v souladu s plánem. Tento účet zahrnuje v převážné míře tyto náklady: nájemné za
Havlíčkův dům, náklady spojené s depozitářem, poplatky za televizi a rádio, telefonní poplatky, poplatky
za internet, nové verze programů, poplatky KB, revize EZS, poplatek za odvoz TKO, výlep plakátů, tisk
plakátů, laminace, náklady na vedení mzdové agendy a personalistiku, náklady na vedení účetnictví
a náklady na softwarové služby, služby firmy Metropolitní (webové stránky), členský příspěvek AMG,
náklady spojené s BOZP, náklady na restaurování atd. K překročení nákladů došlo v položce
„softwarová podpora“.
Náklady celkem:

8 106 694,65 Kč

Hospodářský výsledek:

0 Kč

za MVHB jako celek

Přijatá opatření:
Nebyla přijata žádná nápravná opatření.
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