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                          1. Úvod 

 

      Tato práce se snaží zachytit okolnosti a obja snění 

vzniku a vývoje muzea a v ědeckého ústavu, jenž by se zabýval 

vývojem lidského rodu a jeho kultury – ústavu, kter ý dnes 

známe pod názvem Anthropos, spjatý p ředevším se jmény prof. 

Karla Absolona (profesor geografie na Karlov ě univerzit ě) a 

Dr. Jana Jelínka (antropolog) a ideálem, který se o ba po 

většinu svého života snažily napl ňovat.   

      V první části této práce bych se rád zmínil o dob ě a 

osobnosti prof. Absolona, který se stal zakladatele m 

diluviálního odd ělení a prvním iniciátorem a propagátorem 

vzniku „Ústavu a musea Anthropos“. P řesto, že o této osobnosti 

toho již bylo napsáno hodn ě, tak by zmínka o této výrazné 

osobnosti Moravského zemského muzea nem ěla chyb ět v žádné 

práci o tématu Anthropos. Hlavní osou této části práce je tedy 

zmapovat p ůsobení prof. Absolona v MZM od r. 1907 až po konec 

2. sv ět. války, p ředevším jeho snahy o zbudování samostatného 

ústavu Anthropos s vlastní muzejní expozicí, o což se po celý 

sv ůj život  snažil, žel marn ě.      

      Hlavní snahou této práce je ovšem p ředevším popsat 

povále čné období (léta 1948 – 1962) spojená s osobností Dr . 

Jelínka, který na snahy prof. Absolona navázal a je muž se jeho 

sen poda řilo úsp ěšně dokon čit. St ěžejním bodem budou po čátky 

jeho p ůsobení v MZM, spojené s prvotní myšlenkou pokra čovat ve 

snaze prof. Absolona, dále vlastní pr ůběh stavby pavilonu 

Anthropos, styky se zahrani čními badateli, spojené s vým ěnami 

vzácných p ředmět ů a prezentací naší v ědy v zahrani čí, vlastní 

výzkumná činnost s p římým vlivem na pozd ější podobu stálé 



- 6 -  

expozice a další výstavní a prezenta ční činnosti spojené s 

plány do budoucna.  

      S myšlenkami obou protagonist ů na vznik pavilonu 

Anthropos jsou spojeny i jejich „více či mén ě rozdílné“ 

koncepce a pohled na to, pro č by m ěl tento pavilon s vlastní 

expozicí v ůbec vzniknout, jak by m ěl tento pavilon vypadat, 

jaké v ědní obory a sbírky by zde m ěli být p ři prezentaci 

zastoupeny a s tím také spojený sbírkotvorný plán a  v ůbec 

celkový pohled na fungování a prezentaci tohoto výz namného 

muzea. I tyto post řehy mající vliv na vznik a budoucí podobu 

Anthroposu jsou dalším z d ůležitých cíl ů této práce. 

      Prameny, z nichž jsem p ředevším čerpal se opírají o nov ě 

nalezené materiály z poz ůstalosti Dr. Jana Jelínka obsahující 

převážn ě záznamy mapující korespondenci s významnými 

zahrani čními kolegy v pr ůběhu let t ěsně p řed vznikem Pavilonu 

Anthropos, týkající se p ředevším žádostí o vzájemné výp ůj čky 

předmět ů. Tyto materiály dále obsahují popis vlastního pr ůběhu 

stavby prost řednictvím dochovaných záznam ů. Další prameny 

z nichž jsem čerpal jsou archívní materiály týkající se 

Anthroposu z dob prof. Absolona i Dr. Jelínka z arc hívu MZM a 

r ůzné ro čenky k výro čí vzniku pavilonu Anthropos z knihovny 

ústavu Anthropos se sídlem na Zelné trhu.  
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2. První etapa vývoje Anthroposu 

 

2.1 Léta 1907 – 1928 

 

      Prof. Karel Absolon nastupuje jako kustod zoo log. a 

paleontolog. odd ělení do MZM r. 1907, kde k jeho nejznám ějším 

a nejvýznamn ějším aktivitám od po čátku jeho p ůsobení pat řila 

objevitelská činnost v  Moravském krasu , t ěšící se obecné 

pozornosti. První fáze objev ů vrcholí zp řístupn ěním Macochy 

suchou cestou Punkevními jeskyn ěmi v roce 1914. Absolon ovšem 

mimo práci doma podniká v letech 1908 – 1922 celkem  9 expedic 

do neprobádaného krasového území Dinarského krasu a  to od 

Terstu až po Černou Horu. Prof. Absolon se ale také mimo jiné 

věnoval i další problematice zoologie – jeskynní faun y. Popsal 

několik desítek nových druh ů živo čich ů
1.  

      Po vzniku Československé republiky se prof. Absolon 

stále více v ěnuje problematice archeologie paleolitu. Provádí 

výzkumy v Dolních V ěstonicích (1924-1938), P ředmostí (1924-

1935), jeskyni Pekárn ě (1925-1930), Bý čí skále (1936-1938), 

Ondraticích (1928) a dalších významných lokalitách.  Z t ěchto 

výzkum ů se za číná utvá řet významné sbírky, které položí základ 

sbírek pro budoucí pavilon Anthropos. 

      K. Absolon také udržuje rozsáhlé osobní i pís emné 

kontakty s p ředními sv ětovými odborníky. Stává se čestným 

členem četných v ědeckých spole čností a institucí doma i 

v zahrani čí (p ř. v Pa říži, Moskv ě, B ělehradu, Bruselu, 

Amsterodamu, Kodani, Londýn ě, Vídni, Florencii, ad.) K tomu 

přibývá celá řada zahrani čních cest, konferencí a 
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přednáškových turné, díky nimž se stává všeobecn ě známou 

osobností 2. 

      Po vzniku republiky za číná prof. Absolon ze zoologického 

oddělení vy čle ňovat oddělení diluviální , které vzniklo díky 

přísunu v ětších sbírek paleolitické povahy zprvu získaných 

především z poz ůstalostí badatel ů K. J. Mašky  a M. K říže  (tedy 

především nálezy z P ředmostí, Šipky a Pekárny), kte ří umírají 

r. 1916 a také z vlastních výzkum ů. Po čátkem 20. let se k nim 

připojuje i sbírka J. Kneise  a dalších. Tyto soubory byly dále 

v 2. pol. 20. let dopl ňovány dalšími vlastními výzkumy 

v Dolních V ěstonicích, P ředmostí u P řerova a Pekárn ě. Dalším 

vlivem na vznik diluviálního odd ělení byla také spolupráce a 

spole čné publikování prací tehdejších odborník ů r ůzných 

souvisejících obor ů. V pozd ějších letech dochází také 

k nákup ům rozsáhlých kolekcí i ze zahrani čí (nap ř. francouzská 

sbírka markýze A. de Paniagua za 169.000 K č, která byla 

umíst ěna také v budoucí expozici Anthropos na brn ěnském 

výstavišti). Díky t ěmto cenným nákup ům docházelo k obohacování 

dosavadních sbírek 3. 

      Vznik specializovaných pracoviš ť jako je nap ř. námi 

sledované diluviální odd ělení, m ělo za následek zm ěnu 

v organizaci muzea. Do r. 1921 jej řídila Vlastiv ědná muzejní 

spole čnost, poté se stalo zemským ústavem pod správou zem ského 

výboru s prvním ředitelem J. Helfertem. Z MZM se za číná 

vytvá řet v ědecký ústav rozd ělený do dvou v ědních skupin. Pro 

oddělení diluviální, pat řící do p řírodní v ědní skupiny byly 

věnovány čty ři místnosti, které prezentovaly kostru mamuta 

(sestavenou poprvé r. 1926) pocházející pravd ěpodobn ě 

z Dolních V ěstonic a z dalších paleontologických exemplá řů 
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především šestice koster jeskynních medv ědů. Vystavena byla i 

neandrtálská čelist ze Šipky a lidská kostra z P ředmostí. Tato 

vůbec první specializovaná muzeologická prezentace v ěnovaná 

paleolitu položila základ pozd ějším rozsáhlejším a velmi 

populárním výstavám. 

      Uvedené stru čné biografické údaje p ředstavují oficiální 

kontext, v n ěmž se rodily pokusy o zrod v ědeckého ústavu, jenž 

se m ěl zabývat studiem vzniku člov ěka a jeho kultury v celé 

ší ři a který by zárove ň formou expozice prezentoval výsledky 

soudobého výzkumu. Tento ústav jako ideální pracovi št ě 

Anthroposu, zt ěles ňované tehdy zejména postavou prof. 

Absolona, řešila od po čátku problém s nalezením vlastního 

sídla s dostate čným prostorem, který takový ústav vyžadoval. 

Dalším velkým problémem byl nedostatek finan čních prost ředk ů. 

Jak uvidíme dále, velkou p říležitostí jak se s t ěmi nedostatky 

vypo řádat, se stala možnost prezentovat se na Výstav ě soudobé 

kultury v r. 1928, kterou dokázal prof. Absolon vel mi obratn ě 

využít. 

 

2.2 R. 1928 a Výstava soudobé kultury 

 

      Vznik odd ělení pro diluvium a výsledky z rozsáhlých 

archeologických výzkum ů, které p řinesly p řekvapivé objevy, 

např. bylo nalezeno mnoho vzácného materiálu, zejména 

v jeskyni Pekárn ě (1924-1926) a nov ě objeveného nalezišt ě u 

Dolních V ěstonic (1924), m ěly tak velký úsp ěch, že to p řivedlo 

prof. Absolona na myšlenku uspo řádat výstavu o p ůvodu a vývoji 

člov ěka, která m ěla prezentovat výsledky t ěchto úsp ěšných 

výzkum ů. Tuto výstavu, kterou nazval p řízna čně Anthropos se  
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podařilo uskute čnit r. 1928 p ři p říležitosti uvedení Výstavy 

soudobé kultury, 26. kv ětna 1928, na p ůdě nov ě vzniklého 

Zemského výstavišt ě, zbudovaném na atraktivním míst ě 

brn ěnských Pisárek, v letech 1926 - 1928. 

      Vše podstatné se odehrávalo p ředevším v pavilonu „ Člov ěk 

a jeho rod“, kde byly prezentovány významné archeol ogické 

nálezy p ředevším z oblasti Moravského krasu a pod Pavlovským i 

vrchy. K nejv ětším lákadl ům, práv ě v pavilonu Člov ěk a jeho 

rod pat řila rekonstrukce „tábora lovc ů mamut ů na Pálavských 

kopcích“ . Nejv ětší ohlas ovšem m ěla rekonstrukce mamuta 

v životní velikosti, zhotoveného na náklady proslul ého českého 

obuvníka Tomáše Bati. 

      Po skon čení Výstavy soudobé kultury byl Anthropos 

přenesen do pavilonu „Praha“, kde je r. 1930 znovu ot evřena a 

pozd ěji r. 1936 dochází op ět k p řemíst ění a to do pavilon ů 

„Brno“ a „Morava“. A práv ě díky úsp ěchu této výstavy a dalších 

úsp ěšných archeologických výzkum ů, které p řinesly prof. 

Absolonovi mezinárodní ohlas a nebývalý zájem odbor né i laické 

veřejnosti, za čala v hlav ě prof. Absolona uzrávat myšlenka na 

vznik stejnojmenného, Ústavu a muzea Anthropos, jak o 

výzkumného st řediska s vlastní muzejní expozicí o p ůvodu a 

člov ěka a vzniku lidské kultury. Pojem Anthropos prof. A bsolon 

údajn ě poprvé použil p ři návšt ěvě prezidenta republiky T.G. 

Masaryka, kterému se nápad zbudovat samostatný pavi lon a 

vědecký ústav také velmi líbil, a p řislíbil na jeho realizaci 

500.000K č.  

      Pro vznik tohoto pavilonu m ěla jako reklama sloužit 

práv ě tato výstava s cílem získat finan ční prost ředky na jeho 

stavbu. 
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      Prof. Absolon m ěl tedy v plánu vytvo řit z diluviálního 

oddělení v ědecký ústav se sídlem na Zelném trhu s názvem Ústav  

a museum Anthropos, jako studijní a badatelské cent rum, kde by 

byly uloženy studijní sbírky, jehož sou částí by byl samostatný 

pavilon s vlastní expozicí, p ůsobící jako reklama tohoto 

vědeckého ústavu, tedy p ředevším s prezenta ční funkcí.  

      To nasv ědčuje úmyslu prof. Absolona z řídit pavilon 

Anthropos ne za ú čelem výchovným jak to bylo p ředevším u dr. 

Jelínka, ale hlavn ě za ú čelem prezenta čním a populariza čním 

s úmyslem prezentovat výsledky své práce doma i v z ahrani čí. 

Prof. Absolon cht ěl totiž Ústav a museum Anthropos vytvo řit 

jako vzor pa řížskému muzeu člov ěka, s úmyslem vytvo řit zde 

mimo jiné galerii českých a zahrani čních badatel ů s 

dokumentací jejich portrét ů a správou jejich poz ůstalostí. 

      P ůvodn ě se snad p ředpokládalo, že k plánu na z řízení 

pavilonu Anthropos bude sloužit výše zmín ěný pavilon Člov ěk a 

jeho rod, který byl sice elegantní a ú čelov ě řešený, ovšem 

brzy se ukázalo, že jej lze využít jen pro p řechodnou dobu 

k provizorním ú čel ům. Pozd ěji se ješt ě poda řilo získat i 

pavilony Morava a v jeho sousedství pavilon Brno, k teré mohly 

být vzájemn ě propojeny krytou galerií, umož ňující návšt ěvník ům 

procházet celou expozicí. I tyto objekty však bohuž el 

nespl ňovaly kritéria pro trvalé umíst ění sbírek pro pavilon 

Anthropos. 

      Vedle absence vhodného místa pro pavilon Anth ropos se 

dalším problémem ukázal i nedostatek financí. Prof.  Absolon 

měl sice p řislíben finan ční dar od prezidenta T.G.Masaryka ve 

výši 500.000K č a od m ěsta Brna zdarma stavební pozemek na p ůdě 
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brn ěnského výstavišt ě, či na jiných místech, ale skromn ější 

verze stavby pavilonu by vyšla na 5 milion ů korun. 

      Všechny tyto problémy, a ť už s výb ěrem místa nebo se 

shán ěním pen ěz by se jist ě brzy zdárn ě vy řešily a pavilon 

Anthropos by stál již od po čátku 30. let, ale do všech t ěchto 

plán ů zasáhla t řetí, již nep řekonatelná p řekážka, a to vpád 

německých vojsk na naše území a vznik protektorátu Čechy a 

Morava. Na jejím po čátku byl prof. Absolon nucen odejít do 

penze.   

 

2.3 Léta 1939 – 1945 

 

    Obsazení oklešt ěné republiky n ěmeckými vojsky a vznik 

protektorátu Čechy a Morava m ělo bohužel neblahý vliv na další 

působení prof. Absolona v MZM a p ředevším na vznik plánovaného 

pavilonu Anthropos, k jehož vytvo ření už moc nescházelo. 

Myšlenka na vznik tohoto pavilonu však p řesto žila dál.  

      Výstava Anthropos pokra čovala i za okupace, v pavilonu 

Morava stále fungovala expozice i s proslulým mamut em, který 

byl její sou částí až do konce války. Celá expozice však byla 

ideologicky upravena ve smyslu „ hledání pragermáns ké rasy“ a 

vyzdobena nacistickými symboly. Dlužno však dodat, že výzkumy 

provád ěné n ěmeckou správou MZM byly provád ěny velmi d ůkladn ě a 

precizn ě. 

      Již v pr ůběhu b řezna prvního roku nacistické okupace 

začaly být intenzívn ě prosazovány principy kulturní politiky 

Velkon ěmecké říše. Tyto principy se samoz řejm ě nep řízniv ě 

dotkly i MZM a s ním i projektu ústavu Anthropos a také všem 
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veřejným aktivitám prof. Absolona. MZM jako všechna da lší 

kulturní a v ědecká za řízení m ěla být p řevedena do správy 

německých institucí 4. 

      Ředitelem MZM se již v b řeznu 1939 stal Josef Freising, 

který v této funkci z ůstal do listopadu 1941. Jeho p ůsobení se 

vyzna čovalo výraznými germaniza čními vlivy (20. 5. 1940 MZM 

vystoupilo ze Svazu českých muzeí) i byrokratickými pr ůtahy 5. 

      P řesto, že prof. Absolon k 1.1.1939 odešel do výslužb y, 

tak nadále z ůstával ve své funkci organizátora z řízení ústavu 

Anthropos a jeho v ědecké správy. Pozornost v ěnoval zejména 

zpracování nálezového fondu z Dolních V ěstonic, Ondratic i 

nových lokalit v Moravském krasu.  

      B ěhem tohoto období došlo k podstatným zm ěnám i 

v samotné expozici Anthropos na výstavišti a z části i 

v samotných aktivitách sm ěřujících k institucionalizaci ústavu 

Anthropos, které byly vynuceny jednak ideologickými  nároky a 

také z d ůvodu zanedbání v posledních letech. V roce 1939 se 

totiž bohužel op ět projevil naprosto nereprezentativní stav 

expozice diluviálních sbírek MZM.  

      Po čátkem roku 1940 germaniza ční tlak na Anthropos 

zesílil, když J. Freisig p řišel s návrhem p řeměny Anthroposu 

na n ěmecký výzkumný ústav, který m ěl být p řevzat do n ěmecké 

správy. K realizaci tohoto návrhu nakonec našt ěstí nedošlo jen 

díky vývoji vále čných událostí. V této dob ě také naposledy 

ožil plán založení ústavu a musea Anthropos, o kter ý prof. 

Absolon usiloval s nezmenšenou vervou 6. Poda řilo se prosadit 

projednávání výstavby nového muzea, nyní však pod n ovou 

patronací. Celý tento plán a projekt vyplýval z kor espondence 

mezi J. Freisigem a K. Absolona, kdy se J. Freisig o tento 
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plán za číná více zajímat a na K. Absolona se za číná obracet 

s žádostmi o jednotlivé návrhy a slibuje vzájemnou pomoc.  Již 

v zá ří 1939 za číná oficiální jednání se stavebním ú řadem, 

vládním komisariátem m ěsta Brna, vedením muzea a K. Absolonem 

o výsledné podob ě budovy. Politická situace i pom ěry uvnit ř 

muzea se však za čaly podstatn ě měnit a k výstavb ě nedošlo. 

      Podstatné zm ěny v celém MZM nastávají jmenováním nového 

ředitele prehistorika K. Huckeho. Jeho p ůsobení v muzeu bylo 

vnímáno jako mén ě kontroverzní, s v ětší pozorností v ěnovanou 

odborným otázkám. Pro diluviální odd ělení však nové vedení 

muzea znamenalo podstatné zm ěny a pro prof. Absolona dokonce 

ztrátu vlivu v muzeu 7. Také další dramatický politický vývoj 

spojený p ředevším s atentátem na zastupujícího říšského 

protektora R. Heydricha (27.5.1942) m ěla za následek p řerušení 

prozatímní spolupráce s českými politickými i kulturními 

institucemi.  

      T ěmito smutnými událostmi byla ukon čena t ěsná vazba 

prof. Absolona s Moravským zemským muzeem a p ředevším mu bylo 

znemožněno dokon čit sv ůj celoživotní cíl – vybudovat 

mezinárodní v ědecký ústav pro výzkum  a vývoje lidstva a jeho 

kultury -  Anthropos 8. 

      Následný vývoj a za čínající obrat ve válce si za čínala 

vynucovat nová opat ření. Dne 22.8.1944 byla všechna muzea 

v protektorát ě uzav řena. Koncem srpna také za čali letecké 

nálety na Brno, což m ělo za následek vznik kritické situace, 

která si vyžádala manipulaci se sbírkami mající pro  moravské 

diluviální nálezy osudné d ůsledky.  

      Všechny do té doby nashromážd ěné pleistocénní 

archeologické nálezy byly totiž kv ůli ochran ě p řed leteckými 
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útoky odváženy do sklep ů zámku v Mikulov ě. St ěhování však 

probíhalo ve zna čném chvatu, nebyla tudíž po řizována žádná 

řádná dokumentace odvezených p ředmět ů, a tak ani dnes p řesn ě 

nevíme, co vše bylo z muzea odst ěhováno. Bohužel p ři 

nadcházejícím ústupu n ěmeckých vojsk, byl celý mikulovský 

zámek i se sklepními prostory úmyslné zapálen, čímž došlo 

k nenahraditelným ztrátám.  

      Bohužel došlo i k drancování pavilonu Morava na 

brn ěnském výstavišti, kde také vzalo za své mnoho vzácn ých 

předmět ů, v četn ě slavného mamuta a které mohly sloužit jako 

základ budoucího pavilonu Anthropos.  

      Díky š ťastným okolnostem bylo zachrán ěno alespo ň vzácné 

diluviální um ění, ukryté p řed koncem války pracovníky MZM, 

kte ří všechny unikátní paleolitické um ělecké p ředměty zazdily 

ve sklep ě muzea a zachránily je tak pro budoucí generace. 

      Prof. Absolon, zt ěles ňující prvorepublikový výzkum 

moravského pleistocénu, byl po osvobození nucen čelit na řčení 

z kolaborace kv ůli údajným hanlivým výrok ům na adresu 

T.G.Masaryka a E. Beneše a zejména pak kv ůli oficiální 

spolupráci s N ěmci za protektorátu. Další kontakt prof. 

Absolona s MZM se tedy v následujícím roce omezil p ouze na 

složité jednání o navrácení jeho p ředmět ů uložených stále 

v prostorách muzea. Vedení MZM vyšlo prof. Absolono vi vst říc a 

v srpnu r. 1947 mu byly všechny v ěci vráceny. Tento akt m ůžeme 

považovat za definitivní rozvázání t ěsného svazku, jímž byl po 

tak dlouhou dobu spojen prof. Absolon s diluviálním  odd ělením 

MZM9. 

      Po roce 1948 byl stav diluviálního odd ělení MZM ozna čen 

jako dezolátní. Materiál byl rozptýlen  a uložen ve  zcela 
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nevyhovujících podmínkách, kde postupn ě podléhal zkáze. Hlavní 

výtka sm ěřovala také k neexistenci řádné inventarizaci sbírek. 

Za t ěchto zm ěněných podmínek se radikalizoval i postoj 

k osobnosti K. Absolona, jemuž byly nedostatky klad eny bez 

výjimky za vinu 10. 

      Skon čil tak nejen první pokus o vybudování „Ústavu a 

muzea Anthropos“, ale uzav řela se i úvodní kapitola snah o 

jeho zbudování, v četn ě z řízení samostatného pavilonu 

Anthropos. Sen a myšlenka jeho vzniku však z ůstala.    

      Muzeum i diluviální odd ělení, které se pozd ěji zejména 

zásluhou Dr. Jelínka p řeměnilo ve známý ústav Anthropos a 

kone čně i také s vlastním pavilonem, se tedy za čalo vyvíjet ve 

zcela jiných politických, spole čenských a kulturních 

podmínkách.  
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3. Vznik ústavu a pavilonu Anthropos  

 

      Zachrán ěné sbírky byly uloženy v prostorách Moravského 

zemského muzea, kde čekaly na p říchod Dr. Jana Jelínka , který 

na myšlenku prof. Absolona nezapomn ěl a dokázal na ni na 

počátku 50.let úsp ěšně navázat. Tím sou časn ě za čalo druhé 

dějství vývoje pavilonu Anthropos. Ten byl s velkým o čekáváním 

slavnostn ě otev řen 3. zá ří 1961.  

      Dr. Jan Jelínek p řichází do MZM r. 1948, nejd říve do 

etnografického odd ělení, pozd ěji do odd ělení pro diluvium, 

které dále úsp ěšně rozvíjí. Vše podstatné za číná r. 1950, kdy 

se Dr. Jelínek stává vedoucím tohoto odd ělení a p řichází 

s návrhem z řídit ústav Anthropos jako v ědecko-výzkumné 

pracovišt ě, p řebudovaného reorganizací tehdejšího odd ělení pro 

diluvium, se zvláš ť z řízenou muzejní expozicí. Tento návrh 

předložil tehdejšímu řediteli MZM prof. J Šmardovi a ten jej 

přijal.    

      Oživila se tak p řes 30 let stará myšlenka prof. 

Absolona, kterou se Dr. Jelínkovi kone čně poda řilo uskute čnit. 

Začal se tedy personáln ě i sbírkov ě tvo řit nový ústav na bázi 

dosavadního odd ělení pro diluvium. Koncepce Dr. Jelínka byla 

vytvo řit komplexní ústav, v n ěmž by byly zastoupeny základní 

vědní obory – antropologie, paleolitická archeologie a 

kvarterní paleontologie a který by m ěl sv ůj v ědecko-výzkumný 

program s vlastní d ůstojnou muzejní expozicí 11. 
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3.1 První plány 

 

      Bylo rozhodnuto, že nový ústav Anthropos bude  vybudován 

ve dvou složkách: 

1) provozní složka  – pro tu byly zajišt ěny t ři neobývané 

budovy, sousedící s MZM a p ůvodn ě ur čené ke zbourání. Zde m ěl 

být vytvo řen „Ústav a museum Anthropos“, kde by byly umíst ěny 

studijní sbírky, dílny, laborato ře a kancelá ře. 

2) expozi ční složka  – spo čívala ve vybudování nové expozice a 

to bu ď ve starých pavilonech na výstavišti o čemž se uvažovalo 

ješt ě v polovin ě padesátých letech, nebo se také jednalo o 

návrhu postavit novou muzejní budovu.  

 

3.1.1 Provozní složka 

 

      Vše za čalo roku 1958, kdy byla zahájena stavební 

rekonstrukce t ří obytných budov, a to na Zelném trhu č. 7 a 

Muzejní č. 1 a 3 z kterých m ěl být z řízen plánovaný Ústav a 

muzeum Anthropos ,  jako v ědecké pracovišt ě, kde se nacházely 

kancelá ře, laborato ře, dílny a studijní sbírky, které na 

počátku 60. let dalece p řesahovaly 300.000 sbírkových 

předmět ů. Tyto budovy, které jsou památkovými objekty, jsou  

jedny z nejstarších stavebních památek historického  jádra 

města. P ři rekonstrukci zde byly odkryty četné zajímavé 

detaily st ředov ěké architektury 12. – 15. století. 

      Koncepce celého ústavu spo čívá, jak již bylo výše 

sděleno, v komplexní výzkumné, dokumenta ční a prezenta ční 

práci. Nejde tedy o jeden v ědní obor, ale o časové období, 

které je probádáno a zpracováno r ůznými badateli zú častn ěných 



- 19 -  

vědních obor ů. Z nich jsou nejd ůležit ější antropologie, 

paleoetnologie (archeologie), paleontologie a kvart erní 

geologie. Tak byly také rozd ěleny studijní sbírky v provozních 

budovách Anthroposu. Jednalo se o „interdisciplinár ní 

přístup“, tedy skloubení archeolog., antropolog. a 

speleologie, což byl na p řelomu 50/60 let zcela novátorský 

přístup. 

       A kone čně, o rok pozd ěji byla díky dotaci Ministerstva 

školství a kultury zahájena slavnostním výkopem 21. 3. 1959 

stavba samostatného pavilonu Anthropos  s vlastní expozicí. 

 

3.1.2 Expozi ční složka 

 

      V d ůsledku dalších událostí, kdy na brn ěnském výstavišti 

znovu ožily výstavní veletrhy, byla zvolena obtížn ější, ale 

nakonec lépe vyhovující druhá alternativa – výstavb a nové 

budovy. Otázkou však z ůstávalo, kde bude nový pavilon 

Anthropos stát. Odpov ěď se našla po dokon čení povále čné 

rekonstrukce brn ěnského výstavišt ě a p řemíst ění Parku kultury 

a oddechu do areálu ří čních lázní Riviéra jako protiváhy 

výstavišt ě. V návaznosti na tyto skute čnosti padla myšlenka 

postavit pavilon Anthropos v t ěchto místech (Pisáreckém parku) 

a slou čit tak obchodní (tržní) a zábavní sféru jako dv ě 

vzájemn ě se dopl ňující složky.  

      Vše se za čalo p řipravovat r. 1958 díky souhlasu St. 

Škorpíka , tehdejšího vedoucího odboru kultury m ěsta Brna, 

který se pro plán zbudovat výstavní pavilon v Pisár eckém parku 

nadchl. Pozd ěji také organizoval brigádnické práce.  
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      Celý projekt výstavby pavilonu Anthropos dost al na 

starosti ing. arch. J. Šteflí ček , který již d říve navrhl 

přemíst ění Parku kultury a oddechu do t ěsného sousedství 

výstavišt ě. Řešení Pisáreckého parku, jak jej architekt 

Šteflí ček navrhl pamatovalo i na stavbu pavilonu Anthropos . 

Jeho architektonickou podobu v četn ě interiéru dotvá řel 

architekt Šteflí ček na základ ě n ěkolikaletých konzultací s Dr. 

Jelínkem.  

      Úvodní projekt p ředložil ing. arch. Šteflí ček v lednu 

1958 s tím, že stavbu bude řídit speciáln ě ustavené družstvo. 

Situace se však zm ěnila a realizace projektu byla sv ěřena 

Parku kultury a oddechu a dohled nad ní vykonávala městská 

komise, složená ze zástupc ů MZM a m ěstského a obvodního 

národního výboru.  

      V p řípravné fázi stavby, která byla provázena nep říliš 

konkrétními a nezávaznými p řísliby finan čního krytí náklad ů ze 

strany nad řízených orgán ů nezbývalo než se zašti ťovat podporou 

ze strany pražských a brn ěnských akademických hodnostá řů, 

stranických funkcioná řů a p říslibem tehdejšího ministra 

školství a kultury Františka Kahudy, že zajistí pot řebné 

finan ční prost ředky. 

 

3.2 Pr ůběh stavby a „akce Z“ 

 

      Pavilon Anthropos byl postaven v rámci akce Z . Jednalo 

se v podstat ě o svépomocné dílo, které bylo odkázané na 

dobrovolné pracovníky z nejširších ob čanských vrstev. A práv ě 

z d ůvodu závislosti na dobrovolné v ůli ob čanů se stavba 

neobešla bez komplikací a technických nedostatk ů, a ť už se 
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jednalo o zajišt ění dostate čného po čtu brigádník ů a 

kvalifikovaných řemeslník ů nebo obstarání dostatku stavebního 

materiálu, který se získával s velkou námahou. Jedn alo se 

většinou o sponzorské dary pr ůmyslových podnik ů, bez jejichž 

pomoci by se stavba realizovala velmi obtížn ě. I p řes všechny 

tyto nesnáze však akce pokra čovala a v srpnu 1960 byla 

dokon čena hrubá stavba. Tisk tuto událost neopomn ěl 

vyzdvihnout jako nejv ětší dílo akce „Z“ v celé republice.  

      Hlavním hybatelem vedoucím ke zrodu pavilonu Anthropos 

bylo Moravské zemské muzeum, proto když byla celá b udova 

koncem roku 1962 dokon čena, byla p ředána muzeu, aby sloužila 

účelu, pro který byla vybudována. R ůzní dobrovolní pracovníci 

zde odpracovali celkem 147800 hodin. Hodnota hotové  práce je 

však více jak dvojnásobek p ůvodn ě poskytnuté finan ční částky.   

 

3.3 Výzkumy a expedice ústavu Anthropos  

 

3.3.1 Výzkumy ústavu Anthropos  

 

      Na první výzkumy prof. Absolona se tedy naváz alo r. 1954 

prvním výzkumem diluviálního odd ělení MZM v Brn ě – 

Rozdrojovicích , kde bylo objeveno szeletienské sídlišt ě a o 

rok pozd ěji výzkum Žitného jeskyn ě u K řtin, kde byly 

prozkoumány magdalenienské vrstvy ze záv ěru poslední doby 

ledové a r. 1957 výzkum v Neslovicích  – který op ět odryl 

szeletienské sídlišt ě
12.  Od t ěchto menších výzkum ů se následn ě 

přešlo k v ětším, víceletým zám ěr ům, jako nap ř. výzkum jeskyn ě 

Pod Hradem  vedený prof. R. Musilem a Dr. K. Valochem.  

      Dr. Jelínek se od r. 1950 v ěnoval výzkumu naleziš ť 

z doby bronzové p ředevším na Cézavách u Blu činy, ale i na 
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Kroměřížsku a na jižní Morav ě. V letech 1958-59 studoval   

paleolitický hrob Brno II. a provedl jeho stratigra fickou 

revizi13, v letech   1959-60 bylo prozkoumáno mesol itické 

sídlišt ě ve Smolín ě. V období 1958-61 probíhal výzkum 

v Mlade čských jeskyních s úkolem statigrafického datování 

mlade čských antropologických nález ů. Následovala řada dalších 

výzkum ů korunována t řemi nejv ětšími – výzkumem jeskyn ě K ůlny – 

pod vedením archeologa Dr. K. Valocha a výzkumem St ránské 

skály u Brna – výzkum paleontologicko-stratigrafick ý, který 

vedl prof. R. Musil a nakonec výzkum vývoje a formo vání 

populace starých Slovan ů, který je v podstat ě výzkumem 

antropologickým. 

 

3.3.2 Expedice ústavu Anthropos 

 

      Vývoj člov ěka neprobíhal jen na území jižní Moravy, ale 

především v r ůzných koutech sv ěta. Pochopení a vyhodnocení 

ranných po čátk ů lidské existence z biologického i kulturního 

hlediska je možné jen v širokém mezinárodním či celosv ětovém 

kontextu. Proto vedle moravských výzkum ů byly pro tvorbu 

sbírek, expozice a budoucích výstav d ůležité i zahrani ční 

expedice.  

      Nejvýznamn ější expedicí ústavu Anthropos i z hlediska 

této práce byly výpravy do Austrálie uskute čněné v letech 1969 

a 1973 s cílem studovat australské domorodce, kte ří doposud 

žili tradi čním loveckým zp ůsobem života. Byl uskute čněn 

antropologický a demografický výzkum australských d omorodc ů, 

zejména kmene Rembrranga na území Arnhemské zem ě. Jednalo se 

zejména o záchranu tohoto kmene, který se za čal p řiklán ět 
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k západnímu stylu života. Poda řilo se objevit 32 prav ěkých 

lokalit a získat bohatý archeologický materiál. Vzá cný byl 

objev malované domorodé chaty  a ojedin ělé sbírky tradi čních 

domorodých maleb na k ůře a také r ůzných etnografických 

předmět ů. Vcelku šlo o unikátní ucelenou sbírku, kterou se 

podařilo p řevézt do Československa a uložit v ústavu 

Anthropos. Roku 1971 byla uspo řádána rozsáhlá výstava 

„Austrálie“ prezentující výsledky této jedine čné expedice, 

která získala mezinárodní uznání a publikována byla  také ve 

zvláštním čísle časopisu Anthropologie. Okrajov ě lze zmínit 

specifický problém, který se k podobným kolekcím dn es 

vztahuje. V celosv ětovém m ěřítku dnes muzejní a jiné v ědecké 

instituce řeší požadavky navrácení získaných materiál ů, 

především lidských poz ůstatk ů. To se týká i MZM, která 

v sou časné dob ě řeší navrácení kolekce lidských lebek, 

získaných Dr. Jelínkem. 

      Dalšími expedicemi provedenými ústavem Anthro pos byla 

jednak expedice Dr. Jelínka na Sibi ř r. 1971 za ú čelem studia 

skalních maleb, ale také expedice do centrální Saha ry v letech 

1978-1981 s cílem prozkoumat tam ější prav ěké rytiny z dob, kdy 

Sahara ješt ě nebyla pouští, ale domovem prav ěkých lovc ů.  
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4. Publika ční a výchovná činnost 

 

4.1 Publika ční činnost 

 

      V návaznosti na realizaci výzkum ů ústavu Anthropos a 

zpracováním v ědeckých témat se objevily pot řeby publika čních 

výstup ů. Roku 1962 tak mohlo vyjít první číslo staronového 

časopisu Anthropologie, známého nejen u nás, ale i 

v zahrani čí, který byl založen již roku 1923, ale r. 1941 byl  

německou okupa ční správou zrušen. Díky tomuto časopisu, který 

byl na popud Dr. Jelínka vydávaný výhradn ě v anglickém jazyce, 

získal ústav Anthropos vým ěnou bázi pro zahrani ční devizou 

literaturu, díky čemuž měl zajišt ěn p řísun v ědeckých informací 

pro své pracovníky i pro další odborníky, pro které  se tak 

stal vítaným badatelským st řediskem 14. 

      Ke zve řej ňování výsledk ů v ětších a mnohaletých výzkum ů 

tento časopis ovšem nesta čil. Za čaly se tedy vydávat 

monografické studie pojednávající o výsledcích jedn otlivých 

výzkum ů, nálezech antropologických a paleontologických 

materiál ů a také výsledky odborných zasedání a kongres ů, které 

ústav Anthropos realizoval, často na mezinárodní úrovni. Vyšlo 

tak postupn ě 7 Absolonových svazk ů staré série a dalších 8 

nových svazk ů v obnovené monografické řadě Anthropos.  

 

4.2 Výchovná činnost  

 

      Dr. Jelínek se mimo práci v ědeckou, výzkumy a expedice 

věnoval také druhé velké aktivit ě, kterou byla práce výchovná. 

Věděl, že výuka a p ředávání poznatk ů má vycházet p ředevším 
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z vlastních zkušeností. Návšt ěvník snadno pozná zda se jedná o 

zkušeného badatele nebo jen o tlumo čení cizích zkušenosti, 

vy čtené z literatury. Také si uv ědomoval, že výchovná práce má 

rozmanitou podobu, ale že pro muzeum je nejcharakte risti čt ější 

výchovné p ůsobení a ší ření v ědomostí a poznání pomocí   

expozice 15. Brzy se však ukázalo, že takové výchovné p ůsobení 

bude ú činné jen v p řípad ě, když bude dlouhodobá expozice 

dopl ňována aktuálními výstavami. V pr ůběhu let totiž docházelo 

k novým objev ům i k vývoji technických možností. Dr. Jelínek 

proto rozhodl, že každých 10 let bude nutné moderni zovat 

hlavní expozici  a každé 2 roky uspo řádat aktuální výstavu. 

Výsledky této činnosti se brzy projevily rostoucí 

návšt ěvností, která se pohybovala až 60000 návšt ěvník ů ro čně, 

což je p ři osmi m ěsí ční otvírací dob ě pavilonu nebývalý 

úsp ěch. 

      Další promyšlenou činností ve výchovném p ůsobení, jejímž 

výsledkem je zvýšení p řitažlivosti pavilonu Anthropos pro 

návšt ěvníky nejr ůznějšího v ěku i vzd ělání bylo zavedení malých 

výstavek z tzv. „nových objev ů“, umíst ěné ve vstupní hale 

pavilonu Anthropos, prezentující nov ě získané sbírky, d ůležité 

české i zahrani ční nálezy, apod. Ty byly po řádány proto, aby 

návšt ěvník p ři každé své návšt ěvě našel n ěco nového a 

zajímavého a m ěl tedy d ůvod se do pavilonu vracet16. 

      K výchovné aktivit ě pat řila a stále pat ří také 

spolupráce s filmem, televizí, rozhlasem a denním t iskem, 

směřující k prezentaci a propagaci pavilonu Anthropos, jeho 

hlavní expozice a dopl ňkových výstav.  
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5. Výstavní činnost 

 

      Obsáhleji by zde m ěla zaznít zmínka o výstav ě „Um ění 

skalních maleb prvobytné spole čnosti“, kterou se zahájila 

činnost pavilonu Anthropos, a pozd ější stálé expozici          

„O p ůvodu a vývoji člov ěka“  

 

5.1 První výstava – Um ění skalních maleb 

prvobytné spole čnosti 

 

Scénář výstavy: Dr. Jan Jelínek 

Architektonické řešení: arch. Pánek 

Výtvarné řešení: arch. Vilém Hank 

   

      P ři p říležitosti dokon čení hrubé stavby, kdy byli 

ocen ěni pracovníci, kte ří se nejvíce zasloužili o vybudování 

budovy Anthropos, se uspo řádala první velká výstava Umění 

skalních maleb prvobytné spole čnosti . To vše v dob ě, kdy ješt ě 

pokra čovaly stavební práce v I. a II. poschodí. Muselo se  

ovšem sp ěchat, protože hrozilo odebrání nového pavilonu a 

využití jeho prostor jako sklad zeleniny. 

      Proto již tak brzy vznikla tato výstava, u kt eré se 

podařilo nashromáždit výb ěr toho nejzajímav ějšího 

z monumentálního um ění z celého sv ěta, a která došla posléze 

uznání u naší ve řejnosti i v zahrani čí. Trvalou vzpomínkou na 

tuto výstavu je publikace „Um ění skalních maleb“ 17.  

      Tato významná a jist ě v mnoha sm ěrech pr ůkopnická 

výstava vznikla díky studijním a badatelským cestám  do 

zahrani čí. P řínosná byla v tomto sm ěru p ředevším výzkumná 
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cesta prof. Jelínka na Sibi ř (1971), kde po řídil spoustu 

kreseb a fotografií. Dále také po řízení kopií skalních maleb 

ve Francii (jeskyn ě Lascaux), Austrálii (1969 a 1973) a Africe 

(1976), (z poznatk ů expedic do Austrálie a Afriky vznikly 

pozd ěji samostatné výstavy). 

      Po skon čení výstavy byly sbírky p řevezeny na zámek 

Holešov a nakonec na zámek Jevišovice a Budišov. 

 

5.2. Expozice: O P ůvodu a vývoji člov ěka  

 

Scénář výstavy: Dr. Jan Jelínek 

Architektonické řešení: arch. J. Ulrych 

Grafické a výtvarná řešení: arch. K. Pánek 

  

      Za projekt a technickou realizaci zodpovídal Národní 

podnik výstavnictví v zastoupení arch. J. Ulrichem a arch. R. 

Mácou. Po grafické stránce byla celá expozice konci pována 

černobíle, což dodalo expozici na zajímavosti. Další m 

konzultantem, který se k expozici vyjad řoval byl arch. Vilém 

Hank – zasahoval do koncep ční práce jako poradce, ale sám nic 

nerealizoval. Paleontologické části expozice se ujal Dr. R. 

Musil. 

      K její realizaci bylo t řeba získat doklady vývoje 

člov ěka, nejstarší nálezy kosterních poz ůstatk ů jeho p ředk ů, 

ukázky jeho nástroj ů i nejstaršího um ění z r ůzných naleziš ť 

z celého sv ěta, originální nálezy i v ěrné kopie, nespo četný 

dokumenta ční materiál, fotografie, nákresy, modely r ůzných 

typ ů obydlí rekonstruovaných podle nalezených poz ůstatk ů, 

apod. Jeden z hlavních exponát ů byla op ět rekonstrukce mamuta 
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v životní velikosti. P ři získávání tohoto materiálu je nutno 

zdůraznit význam odborných kontakt ů a „know-how“ prof. 

Jelínka, bez nichž by nár ůst sbírek v takovém rozsahu byl jen 

st ěží p ředstavitelný. 

      Expozice pojednávala o p ůvodu a vývoji člov ěka v jeho 

přirozeném prost ředí  starší a st řední doby kamenné. 

Soust řeďovala celosv ětový dokladový materiál, s d ůrazem na 

Československo, kde p ředevším probíhaly výzkumy, z kterých se 

získávaly p ředměty pro tuto expozici. Jednalo se hlavn ě o 

výzkumy na území Moravy - jeskyn ě K ůlna, Dolní V ěstonice, 

Stránská skála, Neslovice (1957), Rozdrojovice (195 4), jeskyn ě 

Žitného u K řtin (1955), apod. Objas ňovala sou časné v ědomosti a 

představy jak tento vývoj probíhal, jakými činiteli byl 

usměr ňován, jak vznikaly po čátky lidské kultury a jak se 

člov ěk postupn ě stal tvorem, snažícím se ovládnout své 

prost ředí tak, aby mu sloužilo, a aby mu umožnilo jeho 

existenci na Zemi podle jeho p ředstav 18. 

      Celá expozice, p ředstavující na svou dobu jednu 

z nejmodern ějších muzejních expozic v evropském m ěřítku, 

předvád ěla naší i zahrani ční ve řejnosti nejvzácn ější nálezy 

člov ěka, jeho  nástroj ů i jeho um ělecké tvorby. Stala se 

důležitým p řínosem nejen pro v ědní obor samotný a pro jeho 

popularizaci a zp řístupn ění nejširším vrstvám ve řejnosti, ale 

byla i p řínosem pro techniku výstavní a muzeologické práce, 

jejíž význam pro výchovnou činnost dnes stále roste 19.  

      Výstava nebyla pojata oborov ě, ale komplexn ě podle 

časového údobí zpracovaného z r ůzných hledisek a z r ůzných 

obor ů. Tato velká modern ě pojatá expozice rychle upoutala 

pozornost nejen u nás. Zahrani ční ohlas se brzy projevil mimo 
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jiné v podob ě výzvy ke spolupráci s mezinárodní organizací 

s ICOM p ři UNESCO. Tato spolupráce pokra čovala intenzivn ě po 

dobu následujících dvaceti let a nepochybn ě p řisp ěla 

k muzeologické úrovni Anthroposu. 

 

5.3. Další výstavní činnost 

 

      Původní zám ěr po čítal jen se stálou expozicí, ale po 

výstav ě o expedici do Austrálie v 1. pat ře pavilonu, které 

mělo být p ůvodn ě po ukon čení využito pro pot řeby stálé 

expozice, se rozhodlo, že toto 1. patro bude natrva lo 

využíváno pro krátkodobé výstavy. Stálá expozice z ůstala ve 2. 

a 3. pat ře. Díky tomuto rozhodnutí mohlo vzniknout spousta 

výborných výstav, které si získaly velký ohlas u ve řejnosti. 

      Z t ěch nejvýznamn ějších bych jmenoval již výše zmín ěnou 

výstavu o expedici do Austrálie s názvem Austrálie (1971) – r. 

1969 vyjela z Brna expedice do severní Austrálie s cílem 

zkoumat život a kulturu domorodých kmen ů. N ěkteré z nich se 

totiž za čaly za čle ňovat do evropské spole čnosti, což vedlo ke 

změně jejich kultury. UNESCO vyhlásilo akci pro záchranu  

tohoto kmene a jejich p ůvodní kultury. Díky této expedici 

vznikla nejv ětší sbírková kolekce mapující život a kulturu 

domorodých australských kmen ů. Po normalizaci se však na tuto 

expedici za čalo pohlížet jako nežádoucí. Prof. Jelínek proto 

rozhodl ukázat tyto p ředměty ve řejnosti v této výstav ě a 

rehabilitovat její odborný význam. Velmi významná b yla i po 

výtvarné a obsahové stránce – velká návšt ěvnost, p řednášky, 

apod. Po úsp ěchu této výstavy od r. 1971 v Anthroposu zahájena 

tradice každoro čních do časných výstav. 
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Mezi další významné výstavy jsem za řadil:  

Z hlubin prav ěku  (1973) – z díla Zde ňka Buriana (MZM je 

nejv ětším vlastníkem Burianových    originál ů, v depozitá ři má 

až 200 ks jeho d ěl) 

Zrození člov ěka  (1975) – autorem prof. Jelínek ve spolupráci 

s p ředními českými porodníky – pojednávala o zp ůsobu porodu 

v r ůzných kulturách 

Umění západní Afriky  (1979),  

Amerika, zem ě indián ů (1992) – o objevení nových civilizací a 

kultur 

 

      Významným byl i cyklus výstav v ěnovaných sv ětovým 

náboženstvím, pod záštitou ministerstva kultury a z ahrani čí: 

1)  Islám a jeho sv ět  

2)  Indie, její bohové a lidé 

3)  Čína, zem ě t ří u čení 

4)  Východní k řesťanství 

 

      Poslední významn ější výstavou, o které bych se rád 

zmínil je Hledání domova – Romové a jejich tradice – zda řilá, 

úsp ěšná a hojn ě navšt ěvovaná výstava, což bylo tehdy velmi 

překvapivé. 
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6. Další vývoj pavilonu Anthropos 

 

      Za celá ta léta, od vzniku pavilonu Anthropos až po  jeho 

nucenou rekonstrukci k podstatným zm ěnám ve fungování, provozu 

a řízení pavilonu Anthropos nedocházelo. 

      P ůvodn ě se p ředpokládalo, že Dr. Jelínek povede pavilon 

Anthropos z budovy MZM na Zelném trhu, brzy se ovše m ukázalo, 

že v pavilonu Anthropos musí n ěkdo být a řídit zde činnost 

zaměstnaných lidí. Zvolil se tedy vedoucí pavilonu Anth ropos, 

který podléhal p římo Dr. Jelínkovy, ale pobýval v pavilonu. 

Ten měl tedy zpo čátku jen t ři zam ěstnance – vedoucího 

pavilonu, topi če a pr ůvodkyni. 

      První vedoucí pavilonu Anthropos byla Dr. V ěra Ková řů 

(1961-1968), po ní nastoupil Dr. Old řich Neužil, který 

v pavilonu Anthropos p ůsobil až do jeho rekonstrukce.  

      Pavilon Anthropos vedle výstav a stálé expozi ce po řádal 

také r ůzné doprovodné programy, čtení, p řednášky, atd. Roku 

1968 se zde také konala oslava výro čí 150 let MZM. 

      Pavilon Anthropos doprovázely také krušné chv íle – 

v červenci 1968 jej postihla povode ň (špatná vzduchotechnika) 

a záv ěrem roku 1968 sho řel mamut. 

      Jak jsem již zmínil, stálá expozice byla oboh acována 

doprovodnými výstavami, kterých bylo 1-2 do roka. O  t ěch 

nejvýznamn ějších je zmínka výše (celkový soupis výstav 

v p říloze). Jelikož se v ěda a výzkum v pr ůběhu let vyvíjela, 

měly tyto výstavy p řednášet p ředevším nové poznatky 

z p říslušných v ědních obor ů (archeologie, antropologie, atd.). 

Této skute čnosti si byl Dr. Jelínek v ědom, proto vedle t ěchto 

doprovodných výstav pravideln ě každých 10 let aktualizoval, 
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upravoval a dopl ňoval i stálou expozici. Všechny tyto zm ěny a 

úpravy m ěly i další d ůvod a to pro fungování pavilonu 

Anthropos velmi zásadní – udržet si zájem návšt ěvník ů. 

      Práv ě mimo řádný zájem široké ve řejnosti o pavilon 

Anthropos a jeho zna čná zahrani ční publicita podn ěcovaly 

vedení MZM jak k aktualizaci celkového obrazu expoz ice, tak i 

ke zvýšené pé či o jeho stavebn ě – technický stav. Hlavním 

problémem pavilonu už od jeho kolaudace byla nedost ate čná 

tepelná izolace celého objektu a nevyhovující systé m původn ě 

teplovzdušného vytáp ění. Pavilon tedy nemohl celoro čně sloužit 

svému ú čelu a musel být v zimních m ěsících uzav řen. Pozd ěji 

začaly problémy i se st řechou (zatékalo). Jen nebývalý úsp ěch 

a velká návšt ěvnost dovolila MZM žádat o peníze na 

rekonstrukci pavilonu Anthropos. 

      Roku 2003 za čala tedy rekonstrukce, která byla dokon čena 

30.6.2006, kdy byl nov ě zrekonstruovaný pavilon Anthropos 

slavnostn ě otev řen. Tato rekonstrukce s sebou p řinesla 

podstatné zm ěny: 

1)  Stavební zm ěny  - celoro ční vytáp ění s klimatizací, což 

umožnilo vystavení i choulostiv ějších p ředmět ů. Prostory 

jsou bezbariérov ě p řístupné, vznikl zde p řednáškový sál, 

občerstvení, vznik dvou odd ělených a zabezpe čených 

výstavních sál ů, nov ě také technické zázemí pro realizaci 

a uložení sb. p ředmět ů. 

2)  Organiza ční zm ěny  – v minulosti m ěla expozice i výstavy 

jen jednoho autora (prof. Absolon v 1. rep., pak Dr . 

Jelínek), dnes nemá jednu stálou expozici, ale soub or 

expozic, které se vzájemn ě dopl ňují a mají r ůzné autory – 

Morava prav ěkých lovc ů a sb ěra čů (doc. Oliva), Nejstarší 
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umění (doc. Oliva), v 1. pat ře pak expozice Technologie 

prav ěkých lovc ů a sb ěra čů (Dr. Neruda a Dr. Nerudová), 

Příb ěh lidského rodu (prof.Dr. Šmahel). Soubor t ěchto 

expozic dopl ňuje ješt ě expozice Genetika ve vývoji 

člov ěka (Dr. Sekerák). 
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7. Sbírky a sbírkotvorná činnost ústavu 

Anthropos 

 

      Jelikož základem činnosti muzea jsou práv ě jeho sbírky, 

byla jejich tvorb ě a uspo řádání v ěnována zvýšená pozornost. 

Dosud nashromážd ěné sbírky sestávající p ředevším z  výzkum ů 

prof. Absolona a sbírek z poz ůstalostí významných českých i 

zahrani čních badatel ů (viz. První etapa vývoje Anthroposu), 

které p řečkaly 2. sv ět. válku. nacházející se v r ůzných 

odděleních MZM i na univerzit ě J.E.Purkyn ě byly rozd ěleny do 

t ří základních skupin 20: 

a)  sbírky výstavní, sloužící k výchov ě ve řejnosti, p ředevším 

formou hlavní expozice 

b)  sbírky studijní, umíst ěné v provozních budovách odd ělení, 

ur čené pro práci domácích i zahrani čních badatel ů i pro 

odbornou informaci student ů 

c)  sbírky základní, uložené v uspo řádaných depozitá řích 

s možností odborného studia  

 

      Brzy se však ukázalo, že množství stávajících  sbírek již 

nesta čí a že k získání celkového obrazu bude t řeba rozvinout 

vlastní v ědeckou-výzkumnou činnost, která by umožnila pot řebný 

nár ůst sbírek 21. Od r. 1954 tak za čaly nové rozsáhlé výzkumy a 

expedice diluviálního odd ělení MZM pod vedením Dr. Jelínka. 

Později vzniklý Ústav Anthropos, tak v pr ůběhu 50. – 60. let 

dokázal nashromáždit jedine čné sbírky, které svou hodnotou, 

rozsahem i uceleností nem ěly ve st řední Evrop ě obdoby.  

      Hlavní d ělení sbírek a sbírkového fondu p ředevším 

z hlediska expozic, které sbírky prezentovaly je na  2 části: 
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1.  část antropologická : Expozice Člov ěk a jeho rod  

pojednávající o antropogenezi lidského druhu je 

sestavena zejména z originálních antropologických k opií 

nález ů ze všech sv ětových kontinent ů (pochopiteln ě 

s p řevahou Afriky a Evropy). Velmi cenná a bohatá sbírk a 

(ve st řední Evrop ě ur čit ě v tomto rozsahu jediná) byla 

systematicky shromaž ďována Dr. Jelínkem a p ři 

příležitosti rekonstrukce dopln ěna nákupy kopií nových 

nález ů od specializovaných firem. 

 

2.  část  archeologická : Expozice o Archeologii a osteologii  

oproti tomu sestává z vystavených originál ů a nález ů 

z r ůzných archeologických výzkum ů (um ění je však 

samozřejm ě pouze v kopiích), což čítá n ěkolik stovek 

předmět ů (kamenné a kost ěné nástroje, fosilní nálezy, 

kosti z vyhynulých zví řat apod.). Téma oproti 

antropologii také nemá tak široký (sv ětový) záb ěr, ale je 

zaměřena p ředevším na Moravskou, Českou a Slezskou 

lokalitu za řazených však do st ředoevropskéo kontextu.  

 

     P řesn ěji se tedy jednalo o ucelené sbírkové celky, které 

byly tvo řeny p ředevším p ředměty z australské expedice, v četn ě 

zvláštních kolekcí vzniklých z obrazové dokumentace  skalních 

maleb a rytin z Austrálie, Sibi ře a Sahary. Významné byly i 

sbírky zahrnující kopie nález ů fosilního člov ěka a jeho 

r ůzných vývojových typ ů z celého sv ěta, sbírku 

paleoantropologickou soust ředěnou p ředevším 

z moravských archeologických výzkum ů, čítající více než 4000 

skelet ů od paleolitu až po st ředov ěk (v r. 1980). Z moravských 
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paleolitických unikát ů je to p ředevším skelet Brno II., Dolní 

Věstonice III., a nálezy neandrtálce z K ůlny. Zajímavá je také 

rozsáhlá sbírka nemocí prav ěkého člov ěka, viditelné 

na kosterních poz ůstatcích. Z paleolitických sbírek jsou to 

rozsáhlé, desetitisíce kus ů čítající sbírky moravského 

paleolitu, zahrnující nes četné kolekce kamenných i kost ěných 

nástroj ů, rozsáhlou unikátní sbírku paleolitického um ění a 

dokonalou dokumentaci nových archeologických výzkum ů. 

      Od dob vzniku ústavu Anthropos tak m ůžeme hovo řit o 

jedné z nejv ětších st ředoevropských sbírek v ěnovaných 

pleistocénu (kvarteru). Strukturu této sbírky lze r ozd ělit do 

4 základních částí 22: 

1.  sbírky antropologické  - kolekce skeletních poz ůstatk ů od 

paleolitu až po st ředov ěk 

 

  2. sbírky paleolitu  

a)  kamenná a kost ěná industrie a sbírky paleolitického 

umění z území ČR (asi 100.000 kus ů) 

b)  srovnávací sbírky kamenných a kost ěných industrií a 

paleolitického um ění z d ůležitých sv ětových nalezišt 

 

  3. sbírka paleontologie  

a.  dokladové materiály z d ůležitých výzkum ů naleziš ť 

fosilního člov ěka v ČR i ze samostatných 

paleontologických výzkum ů. 

b.  srovnávací sbírky recentní osteologie 

c.  sbírky malakozoologické fosilní i recentní 
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4.  sbírky kvarterní geologie 

a.  doklady statigrafické (archiv profil ů) 

b.  kolekce vzork ů zemin z d ůležitých lokalit 

 

Mimo tento základní popis sbírkového fondu jsou v A nthroposu 

soust ředěny další menší sbírky, které postupn ě p řibívaly: 

1.  paleolit  - řada kopií um ěleckých p ředmět ů. Jde o odlitky 

uměleckých p ředmět ů z ciziny: r ůzné gravettinské Venuše, 

magdalenské rytiny, atd., získané vým ěnou za naše 

odlitky. 

 

2.  paleontologie  – kvarterní materiál – jde o nálezy 

z výzkum ů Moravského zemského muzea (hlavn ě Dolní 

Věstonice, Pekárna, K ůlna, J. Pod Hradem, Milovice), 

Archeologického ústavu (Pavlov, část Pekárny a Dolních 

Věstonic – p ředáno z Archeolog. ústavu) a starých 

amatérských badatel ů (P ředmostí, část Pekárny a K ůlny – 

staré nákupy, p ředevším p řed rokem 1918) 

 

3.  paleontologie II.  - terciární materiál (vesm ěs t řetihorní 

kosti savc ů z náhodných nález ů v Čujanov ě ciheln ě u 

Mikulova, velrybí kost z kopce Výhon u Židlochovic)  

 

4.  Antropologie  – řada osteologických nález ů pocházejících 

z výzkum ů Archeolog. ústavu MZM (Staré m ěsto – Slovani, 

Vedrovice – neolitické poh řebišt ě, Blu čina – doba 

bronzová, aj.), mén ě AÚ a ÚAPP, též náhodn ě hlášené 

ojedin ělé nálezy z výzkum ů st ředov ěkého Brna – „Archaia“. 

Kromě materiál ů z Moravy je tu nap ř. Velim u Kolína (doba 
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bronzová – výzkum AÚ v Praze), Nitra (Neolitické 

pohřebišt ě) a jiných slovenských lokalit, p řevážn ě 

z výzkum ů AÚ SAV v Nit ře.  

 

5.  antropologické odlitky  – jedná se o odlitky význa čných 

paleoantropologických nález ů z celého sv ěta, získané 

nej čast ěji vým ěnou a v sou časnosti i nákupem. 

 

6.  obrazy Zde ňka Buriana a jiná výtvarná díla  – jde o 

Burianovi oleje a jiné obrazy, také od jiných autor ů. 

Součástí jsou i p ůvodní rekonstruk ční plastiky. 

 

7.  etnologická sbírka  – jedná se o severskou a zámo řskou 

etnografii, ucelen ější kolekce (p ředevším malby na k ůře) 

pochází z expedice MZM do Austrálie. Ostatní p ředměty 

spíše náhodného výb ěru byly p ředány z etnografického 

ústavu MZM. 

 

8.  edukativní materiál  – modely prav ěkých obydlí, odlitky 

nálezových situací, nap ř. z Velimy, bysty. Sou částí jsou 

některé exponáty ur čené pro do časné výstavy. 

 

9.  kopie nást ěnných maleb z období paleolitu (záp. Evropa), 

neolitu (Sahara) a mladších období (Austrálie) 

 

10. Archiv  – deníky a korespondence K. Absolona, J. Wankla, 

J. Kniese, K. J. Maška a dalších 
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      P ři tvorb ě sbírek a sbírkového fondu zde nemohu neuvést 

také další významnou okolnost. Jako pozd ější prezident ICOMU 

udržoval Dr. Jelínek korespondenci s mnoha významný mi 

sv ětovými odborníky. Domlouvaly se tak návšt ěvy zahrani čních 

badatel ů u nás p ři významných muzeologických akcích i 

půj čování a vým ěny vzácných p ředmět ů, které významn ě 

obohacovaly sbírkový fond, p řipravovanou expozici i doprovodné 

výstavy. To vše vedlo jak k popularizaci Anthroposu  u nás i 

v zahrani čí, tak i k usnadn ění a urychlení vzniku tohoto 

výjime čného ústavu a pavilonu, který v mnohém p ředběhl svou 

dobu. 

      Mezi nejvýznamn ější zahrani ční kolegy, s kterými si Dr. 

Jelínek dopisoval a také osobn ě setkával p ři významných akcích 

u nás i v zahrani čí pat řili: doc.Dr. G. Kurth (ZOO Institut 

Anthropologische Forschungsstele, Gotingen)  a Univ.prof.Dr. 

Mary Wenigen (Anthropolog. Institut der Universitat  Dr. R. 

Zimprich)  z N ěmecka, Prof.Dr. Madeleine Friant  (L´Escole 

d´Anthropologie, Levalois, Seine), Prof. E. Patte ( Univerzite 

de Poitiers, Institut de Geologie et d´ Anthropolog ie 

Prehistorique) a Prof. P. Bosch Gimpera (General Se cretary of 

the International Union of Anthropological and Ethn ological 

z Francie, J.W.Brailsford   

(British Museum, department of British and Medieval  

Antiquities) z Anglie, H.M.Wormington (curator of a rcheology, 

Denver Museum of Natural History „City Park“)z USA,  Prof. Dr. 

Maria Znamierowska – Pruferova  (Direktor Museum 

Etnograficznejo, Torun), Dr. A.Thoma (Magyar Nemzet i Museum, 

Budapeš ť) a Prof. Dr. Jánis Nemestéri (Nemzeti Museum 
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Embertani Tár, Budapeš ť)z Ma ďarska, A. Driss (conservateur du 

Musée National du Bardo) z Tuniska. 
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8. Záv ěr  

 

      Záv ěrem této práce by m ělo být ohlédnutí za výsledky 

práce p ředevším prof. Dr. Jana Jelínka a jeho neúnavné snah y 

vybudovat samostatný ústav a pavilon Anthropos, jak o 

prezentaci doklad ů o vzniku a p ůvodu člov ěka a jeho kultury a 

také náhled na jeho další vývoj. Snaha prof. Jelínk a byla 

nakonec po mnoha útrapách korunována úsp ěchem.  

      Vybudováním Anthroposu jako v ědeckého a muzeologického 

ústavu, spojeného s vlastní expozicí v samostatném pavilonu, 

předložilo Moravské zemské muzeum naší i zahrani ční ve řejnosti 

moderní ústav, který se stal významným mezníkem jak  ve vývoji 

naší v ědy, tak i v život ě naší muzeologie. V ěhlas si získal u 

české i zahrani ční odborné ve řejnosti, ale i u laické 

veřejnosti, která byla hlavní návšt ěvnickou skupinou, 

především z řad školák ů a student ů.  

      Vznik tohoto pavilonu byl také d ůležitým mezníkem a 

hnacím motorem pro další výzkumy v této oblasti, zi ntenzívnila 

se spolupráce ze zahrani čními kolegy a významnými sv ětovými 

muzei. To vedlo k rozší ření publika ční činnosti s p řísp ěvky 

domácích i zahrani čních badatel ů z oblasti archeologie, 

paleontologie, antropologie a dalších. To vše m ělo za 

následek popularizaci t ěchto v ědních obor ů a ústavu Anthropos 

samotného. 

      Pavilon Anthropos však nebyl žádnou monumentá lní stavbou 

se všemi technickými vymoženostmi, jak by si to jis t ě 

zasloužil a tak se stalo, že po 40 letech svého p ůsobení 

muselo dojít k rekonstrukci. Ta za čala roku 2003 a znovu 

otev řen byl 30.6.2006.  
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      Nyní již nezbývá, než pop řát pavilonu Anthropos hodn ě 

úsp ěchů a spokojených návšt ěvník ů i do dalších let. 
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Resumé:  

 

      Tato práce mapující vznik, vývoj a historii Ú stavu a 

pavilonu Anthropos s vlastní muzejní expozicí se sn aží 

objasnit okolnosti jeho z řízení. Práce je rozd ělena do dvou 

částí. První se v ěnuje zejména historickým souvislostem, první 

snahy o zbudování ústavu Anthropos totiž sahají do první 

republiky a jsou neodmysliteln ě spojeny se jménem prof. Karla 

Absolona, který jako první p řišel s nápadem zbudovat tento 

ústav. Historický vývoj je zde sledován ve t řech hlavních 

fázích, mající rozhodujícím zp ůsobem vliv na uskute čnění 

Absolonových plán ů. Zmín ěny jsou zde také jeho první koncep ční 

plány a významné výzkumy díky nimž vznikaly první s bírky jako 

základ pro budoucí ústav a pavilon Anthropos. 

      Druhá, st ěžejní část je v ěnována osob ě Dr. Jana Jelínka, 

kterému se na myšlenku prof. Absolona zbudovat ústa v a pavilon 

Anthropos poda řilo úsp ěšně navázat. Pozornost je zde v ěnována 

především celkové koncepci ústavu a pavilonu Anthropo s, dalším 

významným výzkum ům  a s tím spojené sbírkotvorné činnosti a 

v neposlední řadě i činnosti publika ční a výchovné. Opomenut 

samozřejm ě není ani nesporný vliv kontakt ů Dr. Jelínka se 

zahrani čními kolegy, vedoucí k popularizaci české v ědy a tím i 

samotného Anthroposu ve sv ět ě.   

      V záv ěru práce je shrnutí a rekapitulace všech t ěchto 

snah a princip ů vedení a organizace ústavu Anthropos, které 

byly nakonec korunovány úsp ěchem, vedoucí k nad časovosti jak 

samotného pavilonu Anthropos, tak i jeho expozice a  výstav a 

tím i sbírek a prezentace.  

 



- 44 -  

Summary 
 

      This work describing rise, development and hi story of 

Institute a  Hall Antropos with own museum expositi on tries to 

explain circumstances of its  establishment. This w ork is 

devided into two parts. The first one describes esp ecially its 

historical connection; the first efforts of its est ablishment 

goes back to the first our republic and are connect ed with the 

name of professor Karel Absolon. He was the first w ho came 

with the idea of establishment of this institution.  The 

historical development is explained in three basic phases 

having the main influence on realisation of Absolon ´s plans. 

There are mentioned even his plans and prominent re searches 

thanks to the first collections appearence as the b asic for 

the future institution of Antropos. 

      The second main part is dedicated to professo r Jan 

Jelínek who continued successfully in idea sof prof essor 

Absolon. The atention is dedicated total conception  of 

institution and hall Anthropos, others prominent re seaches and 

influence of Jelínek´s contect with foreign colleug es. It 

leads to popularity of Czech science in the World.  

      There are the summary and recapitulation of a ll these 

efforts and guiding principle of scholarship and or ganization 

of Anthropos in the end of this work. These efforts  lead to 

success of Anthropos. 
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Příloha č. 6 : pohledy na expozici pavilonu Anthropos (2006) 

 

 

 

 



- 55 -  

Příloha č. 7:  

 

Celá stavba trvala p řes dva roky. Zapo čala slavnostním výkopem 

21. b řezna 1959 a ukon čena byla slavnostním otev řením 3. zá ří 

1961.  

      Pr ůběh stavby se sledoval každý m ěsíc, kdy byla sepsána 

podrobná zpráva. Dokumentace se  bohužel nedochoval a celá, 

proto bych zde rád pro ukázku uvedl jak byl popsán stav 

stavebních prací k 21. prosinci 1960, uvedený v doc hované 

části stavební dokumentace. 

 

Otázka finan ční : k 17.12.1960 stavba pavilonu Anthropos 

v celkových výdajích od po čátku stavby p řišla celkem na 

584.286 K č. Z toho v ěcné výdaje 568.117K č a osobní výdaje 

16.109 K č. M ěsí ční fakturace činila 186.230 K č, po srážce za 

předzásobený materiál v obnosu 150.000 K č. 

 

Otázka Brigádník ů: Od 28.11. do 20.12.1960 odpracovalo 42 

brigádník ů 117 hodin. Od za čátku roku odpracovalo 8.624 

brigádník ů 30.504 hodin. 

 

Pr ůběh stavby : Na stavb ě se v pr ůběhu prosince 1960 pracovalo 

především na zednických pracích souvisejících se 

vzduchotechnikou a úst ředním topením. Pokra čuje se také na 

uzav ření stavby na zimní práce. Stále trvá problém se 

zasklíváním, jelikož na stavbu dosud nebyl dodán po t řebný 

tmel, který má dojít 22.12.1960, kdy dojde k okamži tému 

zajišt ění a nastoupení brigády sklená řů, aby mohla být stavba 

sklená řsky uzav řena. Také projektanti elektroinstala čních 
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prací dosud nep ředložili projekt k rozší ření elektroinst. 

prací podle požadavk ů zástupc ů MZM. Bude tak u čin ěno 

22.12.1960. MZM stále řeší finan ční zajišt ění hospodá řské 

smlouvy s firmou Jihomoravský pr ůmysl kamena na dodání 

mramorové dlažby pro expozici v p řízemí v částce 170.000 K č. 

Dům výstavních služeb p ůvodn ě MZM p řislíbil uvedenou částku 

pokrýt, ale ministerstvo školství a kultury po spln ění úkolu 

odmítá souhlasit s úhradou faktury z prost ředk ů MZM na 

instalaci expozice se zd ůvodn ěním, že dlažba by m ěla být 

sou částí stavby. Komise se však s tímto stanoviskem pln ě 

neztotož ňuje, nebo ť dlažba, omítka i elektroinstalace by m ěla 

být v tomto p řípad ě považována za širší sou část expozice. 
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Příloha č. 8: celkový soupis výstav v pavilonu Anthropos 

 

1961  Umění skalních maleb 

1962  Umění Konga 

1963  O p ůvodu a vývoji člov ěka (stálá expozice) 

1966  Nejstarší zem ědělci ve st řední Evrop ě 

1968  Nejstarší doklady lidské existence v Čechách 

1969  Stránská skála 

1971  Austrálie 

1973  Z hlubin prav ěku 

1975  Nejstarší zem ědělské osídlení jižní Moravy 

1975  Zrození člov ěka 

1976  Život a dílo prof. Absoplona 

1976  Tradi ční um ění Nové Guineje 

1977  Archeologické klenoty Velkopolska 

1978  Swiatowid z Wolina 

1978  Vývoj krajiny ve čtvrtohorách  

1979  Um ění západní Afriky 

1980  Nejstarší um ění centrální Sahary 

1982  Za lidmi doby bronzové 

1984  První Evropan 

1986  St řecha nad hlavou 

1988  Z.Burian 

1989  Um ění v zrcadle v ěků 

1992  Amerika zem ě Indián ů 

1994  Z.Burian 

1995  Islám a jeho sv ět 

1997  Z Tel če do kapského m ěsta 

1997  Indie – Bohové a lidé 
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1999  Hledání domova – Romové, tradice a sou časnost 

2000  Skalní malby – Kšica 

2001  Čína – Zem ě t ří u čení  

 

Příloha 9. 

 

Příklad mezinárodní korespondence dr. Jelínka, v tomt o p řípad ě 

s G.Henri-Martinovou z francouzského muzea ohledn ě vým ěny 

(zap ůj čení) vzácného nálezu k p řipravované expozici o p ůvodu 

člov ěka v novém pavilonu Anthropos. 

 

Madame G.Henri-Martin 

Přeloženo z franc. jazyka 

 

Vážená paní, 

Měl jsem možnost prohlédnout si nález z jeskyn ě Fonte Cherade 

u p říležitosti antropologického kongresu v Pa říži v r. 1960. 

Bohužel nepoda řilo se mi setkat se s Vámi v tu dobu a proto se 

na Vás obracím nyní po jednání s prof. Vallois a ma dame 

Ferenbach, která v nedávné dob ě navštívila Československo a 

naše muzeum. P řipravujeme totiž novou rozsáhlou expozici ve 

zcela nové muzejní budov ě, expozici o vývoji člov ěka. Poda řilo 

se nám soust ředit v ětšinu nejd ůležit ějších sv ětových 

paleoantropologických nález ů v odlitcích a rádi bychom, kdyby 

v celé expozici mohl být prezentován také Váš nález  Font de 

Cherade, který je tak významný pro osv ětlení vzniku Homo 

sapiens. Podle informací prof. Vallois a madame Fer enbach není 

tento nález majetkem Musée do L´Home, ale Vaším sou kromým 

vlastnictvím. Byl bych Vám velmi zavázán, drahá pan í, kdyby 



- 59 -  

bylo možno jej vym ěnit za kterýkoliv z paleoantropologických 

odlitk ů našich československých nález ů. P řikládám proto jejich 

seznam. 

      V ěřím, že nová expozice Anthropos, kterou p řipravujeme a 

kterou patrn ě otev řeme za čátkem roku 1963 bude d ůstojn ě 

reprezentovat naše spole čné v ědní obory jak paleoantropologii, 

tak i archeologii a to nejen z hlediska nález ů 

st ředoevropských, ale pokud se obecných vývojových teo rií 

tý če, v m ěřítku celosv ětovém. P řikládám pro Vaši informaci 

fotosnímek nové budovy pro tento ú čel postavené. 

 

Těším se na Vaši laskavou odpov ěď 

                                                                                                       

Váš Dr. Jelínek 

                                                                                           

ředitel Moravského muzea 

 

 

 

 


