I. Plnění úkolů v hlavní činnosti
1.1.Úvod
Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým
zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy byly zákonem stanoveny standardizované veřejné služby, které musí být dodržovány.
Jedná se o standardy územní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti, proto dne 14.4.2005
vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Jihomoravského
muzea ve Znojmě a

dne 28.4. 2005 pak vydalo Úplné znění zřizovací listiny příspěvkové

organizace Jihomoravského kraje. K 1.7. došlo k novele " Zásad vztahů orgánů jihomoravského
kraje k řízení příspěvkových organizací. Nepodařilo se v Obchodním rejstříku, po odchodu Dr.
Pavla Cipriana v říjnu 2003, provést změnu statutárního orgánu.
Největší personální změny se uskutečnily v přírodovědném oddělení. Z mateřské dovolené se
v dubnu vrátil na plný úvazek zoolog RNDr. Antonín Reiter,PhD., proto pracovní poměr na dobu
určitou - zástup za mateřskou dovolenou ukončil RNDr. Jan Šklíba. K 28.2. ukončila i zkrácený
úvazek 0,2 botanička Mgr. Radmila Šeniglová. Co se týká personálního zajištění sezón na našich
objektech - hrad, rotunda a zřícenina Cornštejn přijali jsme 22 brigádníků, které platíme z OON.
V rámci úspory mzdových prostředků máme uzavřenu smlouvu se Střední odbornou školou
Znojmo, která nám v rámci odborné praxe směru agroturistika zajišťuje, v pracovní dny školního
roku ( květen, červen a září), zdarma průvodcovskou činnost v rotundě a na hradě.
Významným aktem ovlivňující činnost Jihomoravského muzea je skutečnost, že se po dvou
letech podařilo uzavřít nové nájemní smlouvy s Městem Znojmem na pronájem významných
památkových objektů, ve kterých muzeum působí mnoho let – národní kulturní památky, rotundy
sv. Kateřiny, hradu a hradního domku, minoritského kláštera a Domu umění. Odbor kultury a
školství vypracoval na základě našeho návrhu výhledový plán oprav pro objekty mající ve své
správě - rotundu, hrad a hradní domek a Dům umění. Minoritský klášter zůstal ve správě odboru
majetkovému, kterému jsme rovněž předali návrh nutných oprav.
Plán činnosti na rok 2005 byl rozpracován na oblast sbírkotvornou, tezaurační, prezentační,
péče o nemovité kulturní památky a standardizovaných veřejných služeb.
1. Oblast sbírkotvorná má profilující charakter u přírodovědných oborů a to vzhledem
k odbornému potenciálu v personálním vybavení muzea i vzhledem k jeho postavení mezi
ostatními muzei zřizovaných krajem, z nichž je Jihomoravské muzeum jedním ze dvou, která
disponují přírodovědnými pracovišti. Odehrává se proto převážně v rámci výzkumných aktivit,
jde především o tradiční dlouhodobě koncipované dokumentační a monitoringové programy.

Uvedené výzkumné aktivity s sebou přináší rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i
sekundární dokumentace. Další významnou činností, kterou se v průběhu roku zabývalo
pracoviště zoologie a botaniky byly práce spojené s realizací nové expozice živé přírody. Práce
spojené s instalací však mohly být realizovány až ve čtvrtém čtvrtletí po vybudování topení ve
výstavních prostorách. Důležitou činností geologického pracoviště bylo dokončení dvouletého
projektu Ministerstva kultury s názvem"Erozní jevy v povodí Dyje a jejich vliv na obsah těžkých
minerálů v přívalových sedimentech povodňové vlny na Znojemsku v srpnu 2002" na jeho
dokončení jsme obdrželi o ministerstva kultury dotaci ve výši 34 000 Kč.
Ve společenskovědných oborech má největší význam, a to jak z hlediska personálního, tak i z
hlediska výzkumné činnosti, archeologie a to nejenom díky záchranným archeologickým
výzkumům prováděných na základě smluv s investory, ale i vlastní výzkumná činnost zaměřena
především na výzkum v Národním parku Podyjí, v Hrušovanech nad Jevišovkou a leteckou
archeologii. Pracoviště historie, dějin umění a fotodokumentace se zaměřilo na bádání v
archivních i sbírkových fondech související s přípravou výstavních akcí muzea a s publikační
činností odborných pracovníků.
Uvedené výzkumné aktivity s sebou přinesly rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i
dokumentace. Nákupem se podařilo rozšířit sbírkové fondy pracovišť botaniky, zoologie, dějin
umění a historie. Historické sbírky byly rozšířeny i dary.
2. Oblast tezaurační v sobě zahrnovala převážně standardní činnosti spočívající v evidenci
přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a též v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky
Jihomoravského muzea do Centrální evidence sbírek, v pokračování postupného převodu
sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické,
archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních
systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). Ve čtvrtém čtvrtletí bylo
započato s evidencí knihovního fondu do nového knihovního systému Clavius, na který jsme
získali dotaci ve výši 70 000 Kč z ministerstva kultury v rámci programu Veřejných informačních
služeb knihoven. V druhé polovině roku proběhly plánované periodické inventarizace vybraných
podsbírek nebo jejich částí.V menším rozsahu pak pokračovala i rekonstrukce entomologické
sbírky včetně taxonomických revizí.
V rámci péče o stav sbírek opět probíhala pravidelné sledování mikroklimatických
podmínek v depozitářích, rovněž tak jako v uplynulém roce byl proveden preventivní desinsekční
zásah v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých sbírkových předmětech, na němž se
podílela konzervátorská laboratoř. Nadále pokračovala snaha po řešení neuspokojivého stavu
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některých depozitářů na hradě a v Domě umění. Na určitou dobu se podařilo vyřešit depozitární
prostor pro ukládání rozsáhlých přírůstků archeologického materiálu ze záchranných
archeologických výzkumů do prostorů, v bezprostřední blízkosti současných depozitářů v
minoritském klášteře, do prostor po přestěhovaném knihovním fondu. Do depozitářů v budově
klášterního špitálu (Přemyslovců 8) byl přesunut knihovní fond především z nevyhovujících
prostor v hradním domku, ale i z prostor v minoritském klášteře.
Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových
předmětů z archeologických, zoologických, botanických,historických i uměleckohistorických
sbírek, preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Dále pokračovala v laboratorním
zpracovávání archeologického materiálu z výzkumů v předešlých létech. Rovněž se podílela na
realizaci nové expozice živé přírody budované v minoritském klášteře.
Dodavatelky pak proběhlo restaurování I. etapy historického praporu ze Slupi, restaurování
8 ks nábytku, téměř po 38 letech se podařilo zrestaurovat gotická boží muka za finanční pomoci
ministerstva kultury.
3. Oblast prezentační především reprezentovala celkem 21 titulů výstav z toho 18
plánovaných, jak z muzejních sbírek i výstav výtvarného umění, výstav vlastních i přejatých nebo
pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. V hlavním výstavním prostoru v Domě umění
proběhly dvě výstavy, které tvoří již tradiční rámec výstavního programu Jihomoravského muzea.
Jsou jimi výbor z děl současných českých výtvarných umělců, kterou pod názvem „Třináctá
komnata“ muzeum připravuje ve spolupráci s pražskou Galerií VIVO p Koenigsmarka jako jednu
z významných doprovodných akcí 7. ročníku mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu
Znojemský hrozen, a v neposlední řadě pak další z řady výstav mapujících soudobou tvorbu
předních českých sklářských výtvarníků, tentokrát z autorské dílny Antonína Otha. Dalšími
výstavami, kterými jsme dali prostor regionálním tvůrcům, byly dřevořezby Tomáše Motky,
souborná výstava fotografií členů Fotoklubu Znojmo a výtvarné práce dětí ze ZUŠ Znojmo.
Návštěvnicky nejúspěšnější výstavou, pak byla výstava "Svět panenek" návštěvníci si prohlédli
170 panenek - replik od paní Šlesingerové, češky žijící v Německu. Mimo výstavní plán se
konala u příležitosti 15. konference "Cestovní ruch a historická sídla" pořádané Sdružením
historických sídel výstava s názvem "Znojemské měšťanské domy".
Zajímavou výstavou nejenom pro pamětníky byla výstava fotografií z muzejního
fotoarchivu doplněná současnými fotografiemi kašen s názvem „Znojemské kašny“. Velký zájem
z řad veřejnosti i škol zbudila výstava k 60. výročí osvobození Znojemska, kterou připravilo
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pracoviště historie ve spolupráci s Okresním archívem a znojemským Svazem bojovníků za
svobodu. Pro velký zájem byla tato výstava o 1,5 měsíce prodloužena.
V minoritském klášteře se uskutečnily mimo jiné výstavy „Výtvarné práce odsouzených“ ze
znojemské věznice, Za poklady Marockého království, tato výstava vznikla ve spolupráci
s Muzeem Vysočiny Třebíč, ke konci roku pak práce dětí ze znojemských mateřských škol
s názvem „Motivy z vánočních a zimních písní a pranostik“. Další zajímavou výstavou, kterou
pro návštěvníky připravilo pracoviště historie spolu s panem Františkem Šmákalem byla výstava
"Z historie četnictva a policie na Znojemsku". Mimo výstavní plán jsme připravili 2 výstavy a to
výtvarné práce chovanců charit Retz a Znojmo s názvem Olešna 2005 a

další výstavu k 60.

výročí osvobození s názvem "Boj proti hitlerovskému Německu na poštovních

známkách" -

unikátní světově oceněná sbírka Adolfa Burgera s doprovodnou výstavou "Kamarádky a kamarádi
malé Helgy" - Listy z terezínského památníčku Helgy Weissové.
K prezentačním aktivitám muzea patří i návštěvnický provoz v 8 stálých expozicích na
znojemském hradě, v Domě umění, v minoritském klášteře, v národní kulturní památce rotundě
svaté Kateřiny a v neposlední řadě i na zřícenině hradu Cornštejna, kde po dobrých zkušenostech
z minulých sezón pro oživení prohlídek hradu opětovně uskutečnil kulturní program „Léto na
Cornštejně“ sestavený z vystoupení skupin historického šermu a z historického muzicírování.
V rámci prezentační oblasti činnosti muzea je nutno zmínit i tradiční přednáškový cyklus,
který v prvním kvartále roku vstoupil do svého čtvrtstoletí, spolupráci se Správou Národního
parku Podyjí na programových akcích jejího návštěvnického centra v Čížově, dále provoz
studovny, jíž je odborné i širší veřejnosti zpřístupněna odborná knihovna muzea a poskytnuta
možnost studia sbírek, i pravidelnou aktualizaci WWW stránek a její propojování do dalších
stránek internetové sítě. V publikační činnosti jde především o prezentace výsledků výzkumné a
odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích tak i
v tisku a ostatních masmédiích.
K prezentaci muzea rovněž přispělo vydání souboru 6 grafických listů s názvem Hrady a
zámky Podyjí., dále pexeso sestavené s nejzajímavějšími obrázky, budov, expozic i jednotlivých
sbírkových předmětů a 2 nové druhy pohlednic Cornštejna - jeden z archivu muzea a druhý
letecký byl vydán z archivu ÚAPP Brno.
Tak jako v loňském roce i v letošním jsme se prezentovali ve dnech 3. - 7.6. v rámci pražské
muzejní noci v Národním muzeu v Praze.
Velmi úspěšná byla muzejní noc v našich objektech konaná dne 20. května od 19 - 23
hodin. Zúčastnilo se jí více jak 2000 návštěvníků, pro které byl připraven ve všech objektech
bohatý kulturní program sestavený s regionálních dětských i dospělých souborů, divadelního
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představení a řadu soutěží a kvizů, které mohli návštěvníci spojit s ochutnávkou archivních vín.
Velkou atrakcí pro návštěvníky byla možnost využít zdarma k přesunu mezi objekty turistický
vláček, který výjimečně zajížděl přes pivovar k rotundě a hradu a dále i znojemští ostrostřelci,
kteří se přesunovali mezi objekty u kterých vypálili slavnostní salvu. Muzejní noc jsme pořádali
za finanční podpory Města Znojma a Vinných sklepů Lechovice s.r.o. a s mediální podporou
rádia Blaník a regionálního týdeníku Znojemsko.
Ve spolupráci s Městem Znojmem, Znojemskou besedou, SZŠ, SOU, OU Dvořákova, SOŠ
a SOU SČM SD Přímětická a Střední školou pro cestovní ruch v Retzu se v prostorách hradu
konala velmi pro návštěvníky zajímavá výstava svatebních tabulí a svatebních kytic doplněnou o
troje historické šaty z fondu našeho muzea a dále jsem dojednala výpůjčky z fondu regionálního
muzea v Mikulově a Muzea města Brna, s názvem "Žít spolu" a spojenou s módní přehlídku
současných svatebních šatů.
4. Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum užívá jako jejich
nájemce, nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad
Cornštejn a bývalý klášterní špitál) je dalším z významných okruhů jeho činnosti. V případě
pronajatých objektů minoritský klášter, Dům umění a znojemský hrad včetně rotundy, vlastník na
základě našich podkladů vypracoval výhledový plán oprav. Muzeum poskytovalo součinnost s
probíhajícími opravami. Na hradě vlastník provedl sondáž a nechal zpracovat studii pro možnost
vybudování přístupného depozitáře z bývalého ateliéru, který je v havarijním stavu, zde narážíme
mimo jiné na problém s ochranáři přírody, neboť půdní prostor hradu je chráněnou lokalitou z
důvodu hnízdění vrápence malého. Projekčně je připraveno i odvodnění hradního nádvoří. Co se
týká stavebních prací vlastník započal s rekonstrukci hradního domku a to výměnou střechy. Po
dokončení rekonstrukce budou moci návštěvníci využívat nové sociální zařízení, které nyní chybí
a samozřejmě i nový depozitář, současný již nelze z důvodu nevhodných podmínek využívat.
Postavením lešením započal vlastník s opravou střechy rotundy svaté Kateřiny, národní kulturní
památky. Zúčastňovala jsem se všech kontrolních dnů. V minoritském klášteře se podařilo i díky
finanční dotaci Jihomoravského kraje poskytnuté vlastníkovi, vybudovat plynové vytápění v části
budovy, které bylo nutným předpokladem pro realizaci stálé expozice živé přírody. Poté byly po
výměně osvětlení a vymalování instalovány vitríny. Za zaplacené nájemné byla v Domě umění
opravena střecha na nádvoří nad arkádou, střecha zadního traktu včetně výměny ateliérových
oken nebyla z důvodu špatného počasí dokončena. Na hradě se neuskutečnila plánována instalace
nové EZS z důvodu neobdržení dotace z programu ISO z ministerstva kultury. Vzhledem k tomu,
že stávající systém je více než 10 let starý, poruchový došlo ke zkolabování staré ústředny, kterou
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nebylo možné již opravit a proto jsme museli provést výměnu za novou. Na rok 2006 bude opět
podána žádost na ministerstvo kultury na dokončení plánované instalace a rozšíření EZS.
V objektech Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a na zřícenině hradu Cornštejna byla
provedena pouze nezbytná drobná údržba. V minoritském klášteře se podařilo nejenom projekčně
ale i realizace výměny osvětlení křížové chodby minoritského kláštera a nové osvětlení nově
budované expozice živé přírody. Zpracována pak byla rovněž včetně vydání závazného
stanoviska projektové dokumentace na výměnu osvětlení přízemí, schodiště a výstavních prostor
v 1. patře Domu umění.
Dobrá spolupráce s Městem Znojem se odrazila i ve finanční oblasti, kdy nám byla
poskytnuta dotace ve výši 30 000 na tři akce - muzejní noc, propagační leták o rotundě v italské
mutaci a na výstavu Adolfa Burgra.
5. Oblast veřejných standardizovaných služeb jak je uvedeno výše, ale i ve zprávách
jednotlivých oddělení a samozřejmě i na našich internetových stránkách plníme standard územní i
časové dostupnosti. Sbírky jsou zpřístupněny ve stálých expozicích , krátkodobých výstavách, ale
i zápůjčkami k výstavním účelům či studiu a samozřejmě i formou badatelských návštěv v muzeu.
Co se týká muzejních programů spolupracuje například přírodovědné oddělení se Správou
národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku, dále pak se
svazem nevidomých, se školami apod.

O všech našich aktivitách informujeme veřejnost

prostřednictvím našich internetových stránek www.znojmuz.cz, sdělovacích prostředků, ale i
vydáváním dvouměsíčníků. Rovněž odborní pracovníci zpracovávají odborné posudky, expertízy
a stanoviska především pak v oborech přírodovědných a archeologie. Jihomoravské muzeum plní
důležitou společenskou úlohu sbírkotvorného, prezentačního a výzkumného centra v oblasti jižní
Moravy. Standard ekonomické dostupnosti rovněž plníme a to nejenom slevami pro děti,
studenty, žáky, seniory a občany s tělesným postižením, ale školám nabízíme možnost zakoupení
výhodné roční permanentky, která je využívána nejenom znojemskými školami. Navíc každé
první úterý prvního měsíce čtvrtletí byl vstup pro návštěvníky zdarma do přístupných objektů
mimo rotundu. Problém však máme s bezbariérovým přístupem do památkových objektů, netýká
se památkových objektů v majetku kraje, ale objektů ve vlastnictví Města Znojma, mimo objekt
minoritského kláštera, kde přístup do 1. patra je zajištěn výtahem z vedlejší budovy klášterního
špitálu.

ing. Vladimíra Durajková
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1.2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ODDĚLENÍ
Podstatnou složkou činnosti přírodovědného oddělení Jihomoravského muzea ve Znojmě
bylo naplňování zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy – tedy práce se
sbírkami. Kromě preventivních zásahů na ochranu sbírek a zajištění jejich bezpečného uložení
bylo v popředí zájmu plnění úkolů v oblasti evidence sbírek (DEMUS, EXCEL) a centrální
evidence sbírek (CES). Sbírkotvorná činnost vycházela z vlastní výzkumné a dokumentační
činnosti v oborech botanika, geologie a zoologie. Výzkumné a dokumentační práce v terénu
probíhaly v součinnosti s ostatními, nejen přírodovědnými pracovišti JMM. Obdobně jako v roce
2004 bylo i v roce 2005 oddělení (pracoviště geologie) zapojeno do plnění úkolů vědecko
výzkumných projektů finančně podporovaných Ministerstvem kultury ČR. Odborní pracovníci
rovněž komunikovali s různými úrovněmi státní správy a samosprávy.
Výsledky odborné a badatelské práce byly na veřejnosti průběžně prezentovány ať již
výstavní formou, při přednáškách, na exkurzních, v četných publikacích nebo na propagačních
akcích muzea. Významně bylo pokročeno v přípravě nové přírodovědné expozice, jejíž
zpřístupnění je plánováno v dubnu 2006.
V průběhu roku se na činnosti přírodovědného oddělení podílel tento kolektiv odborných
pracovníků:
Mgr. Lýdie Bravencová a Mgr. Radmila Šeniglová(0,2 do 28.2.) – botanika
RNDr. Jan Šklíba (do 31.3.) a RNDr. Antonín Reiter, Ph.D. – zoologie
Mgr. Jaroslav Šmerda – geologie, vedoucí oddělení

GEOLOGIE
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
a) Pro výzkumnou a dokumentační činnost a k registraci významných geologických jevů byly
využity následující příležitostné odkryvy:
-

profil erozního břehu Křídlůvky (kvartérní povodňové sedimenty);

-

dokumentace výkopů na staveništi Baumax - vyšší stěrkopísková terasa (ul. Suchohrdelská);

-

kanalizace Havraníky (dyjský masiv, písky a štěrky);

-

výstavba obytných domů Jarošova ul. (dyjský masiv, neogenní písky, fragmenty pegmatitu);

-

výkop při likvidaci ekologické havárie – Přímětice (tektonika dyjského masivu, dislokace,
pukliny, foliace);

-

výstavba kanalizace Znojmo – Dobšice – (subrecentní přívalové sedimenty Dyje, odběr
vzorků těžkých minerálů);

b) Geologická dokumentace dobývacích prostorů proběhla na lokalitách:
-

pískovna Zepiko Oblekovice (neogenní a kvarterní písky);

-

kamenolom Zblovice (krystalické vápence a ruly);

-

opuštěná cihelna Dyje (spraše);

-

opuštěná pískovna Únanov (kvartér, neogén);
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c) Pokračovala dokumentace a monitoring významných gemorfologických jevů:
-

Střebovský kopec - výskyt železitých konkrecí, skalní mísa, hrance;

-

Mašovice - údolí Dyje – skalní útvary, skalní mísa na dně upuštěné přehradní nádrže Znojmo,
obdobně na březích vranovského jezera u Chvalatic, Bítova a Jazovic.

-

abrazní břehy vranovské nádrže;

d) Dokumentace v rámci výzkumu kámen v architektuře v roce 2005 aktivně neprobíhalo, na
pracovišti se však k tématu uskutečnily konzultace studentky MU.
e) V rámci paleontologického výzkumu v terciérních sedimentech byly dokumentovány nálezy
zkamenělin při výstavbě kanalizace v Hrušovanech nad Jevišovkou (spoluúčast ÚAPP); další
cesta za sběrem dokladového materiálu s Dr. Zágoršekem z NM v Praze.se uskutečnila do
prostoru Hrušovany – Hlohovec.
f) Objemem prací nejvýznamnější byla činnost související s řešením projektu, který je
podporovaný finančními prostředky MK ČR - „Erozní jevy v povodí Dyje a jejich vliv na
obsah těžkých minerálů v přívalových sedimentech povodňové vlny – srpen 2002“. Projekt
zaměřený na popovodňové změny v údolí Dyje pokračoval v terénní části odběrem vzorků na
několika nových lokalitách (Králův stolec, Hardeg, Nový Hrádek, Křídlůvky, Hevlín, Pivcův
pramen, Oblekovice – Zepiko, Lančovská a Stříbrná zátoka) a opakovanými kontrolními odběry
na lokalitách (Gránice, Čertův mlýn). Uskutečnilo se měření profilu řečiště na lokalitách Bílý
kříž, Hamry, Lipina a Strachotice. Jeho laboratorní část byla zaměřena na zpracování vzorků,
separaci jednotlivých minerálů v těžké kapalině a pod binokulární lupou. Byl sestaven
elektronický katalog těžkých minerálů.
B) Tvorba sbírek
Stávající sbírkové kolekce (podsbírky mineralogická, petrografická, paleontologická, tektitů a
nově tvořený soubor dynamické geologie) byly doplňovány především o regionální dokladový
materiál shromážděný vlastní činností v terénu a především pak v souvislosti s končícím
grantovým výzkumem (viz bod A). Materiál připravený k postupné evidenci v jednotlivých
podsbírkách (čtyři přírustková čísla 77 – 80/2005) představuje v první etapě několik set položek.
Nákup do sbírek se neuskutečnil.
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) V souvislosti s uplatňováním zákona o ochraně sbírek 122/2000 a v oblasti evidence (CES)
byly údaje průběžně doplňovány a aktualizovány ve stanovených termínech.
b) Proběhl převod přírůstků získaných v roce 2004 do II. stupně evidence a to ve stávající formě
evidence (EXCEL) respektive v DEMUSu.
c) I. stupeň evidence nových přírůstků z mineralogické podsbírky proběhl po základním ošetření
a úpravě v odpovídajícím termínu. K evidenci byl připraven soubor preparátů z první etapy
výzkumu těžkých minerálů (300 položek) a menší část paleontologických nálezů ze záchranného
paleontologického výzkumu v Hrušovanech.
d) Zpracování fotodokumentace (negativy a diapozitivy) z činnosti geologického pracoviště v
systému BACH probíhalo oproti původnímu plánu pouze v úvodní části roku. Jednalo se o nově

7

získávané položky související s „povodňovým grantem“. Poslední zapsaná položka má číslo
2393.
B) Revize sbírek
Revize paleontologické podsbírky proběhla podle plánu v celém rozsahu číselné řady. V průběhu
přípravy revize byl upraven způsob uložení části sbírkového materiálu a použity nové obaly.
C) Péče o sbírky
a) V souvislosti s přípravou na hlavní turistickou sezónu byla podle plánu provedena
v součinnosti s konzervátorským pracovištěm údržba expozice Neživá příroda.
b) Mechanická úprava a chemické ošetření (HCl, organ. kyseliny, laky) sbírkových předmětů,
odstranění prachu a jílových částic ultrazvukovou čističkou u nově získaného materiálu a
vybraných předmětů z depozitáře proběhla ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm.
Současně pokračovaly práce na doplňování identifikačních údajů u sbírkových předmětů.
c) V souvislostí s plněním grantového úkolu a přípravou přírodovědné expozice proběhlo ve
spolupráci s konzervátorským pracovištěm snímání latexových otisků na lokalitách Křídlůvky,
Únanov a Dyje. Materiál získaný v rámci tohoto výzkumu byl připravován tak, aby mohl být
postupně, po ukončení úkolu převeden do sbírek (mikroskopiské preparáty, makrovzorky hornin a
minerálů, materiál do fotoarchívu).
d) V jarním termínu bylo provedeno preventivní ošetření prostor depozitáře (25.3.2005)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) V době od 7.4. do 29.5. proběhla v prostorách minoritského kláštera výstava Poklady Maroka.
Vznikla ve spolupráci s MV v Třebíči s využitím vlastního fotografického materiálu a sbírek.
Zahájena byla vernisáží 7.4. s kulturním programen a ukončena dernierou, jejíž součástí bylo
vaření tradičního čaje, promítání diapozitivů, přednáška a malá soutěž.
b) Spolupráce na přípravě výstavy Přírodovědec V. Drlík, která proběhla malém výstavním sále
minoritského kláštera (vernisáž 9.6.).
c) Spolupráce na přípravě nové přírodovědné expozice spočívala především na přípravě
doprovodných materiálů např. zajištění latexových otisků na 2 lokalitách. Prověřena byla
technologie k získání otisků skalního pozadí. K osvojení metodiky byla využita i služební cesta
do muzea v Pardubicích (13.9.)
d) V průběhu roku byla připravena plánovaná aktualizace příspěvku o práci geologického
pracoviště do vitríny před budovou JMM.
B) Publikační činnost
a) Průběžné publikování výsledků výzkumné činnosti a zajímavostí z oboru v odborném tisku –
k tisku byla předána krátká zpráva Mineralogické nálezy z podzemí v Přeskačích (čas.
Minerál).
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b) V průběhu roku bylo publikováno několik příspěvků zaměřených na popularizaci činnosti
pracoviště. Příspěvky propagovaly přednáškové akce a doprovodné akce k výstavám a exkurzím.
Otištěny byly ve Znojemsku, Znojemském týdnu a Rovnosti.
c) V souvislosti s ukončením dvouletého grantového projektu „Erozní jevy v povodí Dyje …“
byly připravena grafické přílohy Závěrečné zprávy.
Další publikační činnost:
- Mimo plán se v první polovině roku objevil příspěvek Skály a skalní útvary…v publikaci
200 let městských alejí a parků ve Znojmě, kterou vydal Okrašlovací spolek ve Znojmě.
- Ve druhé polovině roku proběhly drobné úpravy spoluautorského textu a výběr obrazových
příloh (foto ve sbírkách) pro několik let rozpracovanou knihu Historie Znojma v obrazech.
Vyšla v závěru roku.
- Krátký příspěvek o geologických poměrech byl připraven pro publikaci Petrovice u
Moravského Krumlova - Grunová E., Gruna B. Fialová V. (2005).
- Pro vysílání Českého rozhlasu Brno byly připraveny tématické vstupy o geologických
zajímavostech a sbírkách muzea.
- Pro Časopis Moravského zemského muzea byla vypracována recenze k příspěvku
Šušolová (2005): Spraše v Národním parku Podyjí.
C) Přednášková činnost, exkurze a prezentace na odborných seminářích a sympoziích
a) Kromě koordinace akcí celého přednáškového cyklu Jihomoravského muzea bylo připraveno
vlastní vystoupení s přednáškou – Geologické zajímavosti na březích moravského Jadranu,
jejíž součástí byla i dílčí prezentace výsledků výzkumu na povodňovém grantu (proběhlo 3.2.)
b) Ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí se dne 18.6. uskutečnila terénní exkurze pro
veřejnost, která byla tématicky zaměřená na dvouletý výzkumný úkol zabývající se distribucí
těžkých minerálů v sedimentech Dyje. Název exkurze S rýžovací pánví napříč Podyjím.
c) V rámci celomuzejní akce muzejní noc (20.5.) byly prováděny komentované prohlídky
geologické expozice a na závěr se v prostorách lapidária uskutečnila komentovaná prohlídka
vystavených kamenných fragmentů při svíčkách.
Mimo plán se dne 17.5. uskutečnilo vystoupení na semináři oborové sekce geologů při
AMG v Písku. Téma přednášky – Technika zhotovování latexových otisků byla doplněná o
promítání instruktážního CD.
IV. Spolupráce
a) Česká geologická služba, Geofond, GEOMIN – s těmito organizacemi se vyvíjela spolupráce
při vzájemné výměně informací a dokumentace. Družstvo GEOMIN (Dr. Šourek) přispělo
zápůjčkou chemikálií a speciálních map k řešení grantového úkolu.
b) Orgány státní správy (složky životního prostředí, školství a kultury MÚ; PÚ, ÚAPP aj.):
Dokumentace zásahů do přírodního prostředí, účast na jednání a příprava podkladů pro výkon
státní správy (Karolininy sady, Louka).
c) Se Správou Národního parku Podyjí při výzkumné činnosti (dokumentace skalních útvarů,
báňských děl), výměna dokumentace, zabezpečení exkurze, činnost v Radě NP.
d) Národní muzeum v Praze (dr. Zágoršek) – konkrétní podoba spolupráce – zápůjčka sbírkových
předmětů z JMM na výstavu Výlet do třetihor; Moravské zemské muzeum v Brně – konzultace,
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zápůjčka ze sbírek; Muzeum Vysočiny Jihlava – zápůjčka nářadí a laboratorní techniky; Muzeum
Novojičínska – zápůjčka reprodukcí na výstavu o Z. Burianovi.
e) V rámci členství v Oborová komisi geologů AMG jsem se zúčastnil ve dnech 16.-20.5.
celostátního semináře v Písku.
f) Ústav geologických věd MU (Dr. Vávra) – proběhlo několik konzultací k laboratornímu
zpracování vzorků a společná cesta do terénu při přípravě podkladů o geologicky významných
lokalitách Znojemska do výukového programu.

BOTANIKA
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
- na základě dohody s Odborem životního prostředí KÚ byl v letošním roce zahájen
inventarizační průzkum tří maloplošných chráněných území Střebovský kopec (k. ú. Načeratice a
Derflice), Vraní vrch (k. ú. Krhovice) a Vrbovecký rybník (k. ú. Vrbovec). Průzkum je zaměřen
jak faunisticky (zoologické odd. JMM, RNDr. A. Reiter, PhD.), tak floristicky. Během
floristického průzkumu byla zjištěna řada významných druhů pro znojemský region. Cenné
nálezy byly dokladovány herbářovými položkami či fotodokumentací. Doposud bylo získáno do
sbírek JMM přibližně 60 herbářových položek. V příštím roce je uvažován průzkum vegetace,
mechorostů a lišejníků a dokončení floristického průzkumu.
- V průběhu sezóny probíhal výzkum flory, vegetace i fauny (zoologické odd. JMM, RNDr. A.
Reiter, PhD.) obnažených den Znojemské a Vranovské přehrady. Během průzkumu bylo zjištěno
mnoho velmi cenných údajů pro floru nejen Znojemska, ale celé ČR. V plánu je publikace
výsledků. Významné nálezy byly doloženy herbářovými položkami (do sbírek JMM bylo získáno
cca 40 položek)
- návštěvy dalších lokalit, floristický průzkum a sběr dokladových materiálů je prováděn
v závislosti na ostatní činnosti pracoviště botaniky a dalších pracovišť JMM.
B) Tvorba sbírek
a) Nové sběry
- během roku 2005 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibližně 110
dokladových položek cévnatých rostlin a 20 exemplářů mechorostů a lišejníků
- sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové položky
-

většina sběrů je již určena a revidována V. Grulichem z PřF MU v Brně

b) Nákup sbírek
- dne 26. 10. 2005 bylo koupeno od ing. Roberta Stejskala 39 ks herbářových položek (kupní
smlouva č. 31/05)
c) Fotodokumentace
- v rámci fotodokumentace rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů bylo pořízeno cca
400 digitálních fotografií, větší část z nich pro účely realizace expozice živé přírody
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II. Oblast tezaurační
Evidence sbírek
- hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu;
- převod přírůstků do 2. stupně evidence je proveden průběžně po ukončení revizí kritických
skupin taxonů příslušnými odborníky
Revize sbírek
- inventární revize 2. části botanické podsbírky proběhla dle plánu 8. 11. 2005
Péče o sbírkové fondy
- ve spolupráci s odbornými pracovníky katedry botaniky PřF MU v Brně a botanickým
oddělením NM v Praze byla dokončena revize herbáře V. Drlíka (cca 1500 inventárních čísel),
většina změn již byla zanesena do počítačové evidence sbírek (DEMUS Botanika)
- J. Danihelkou z PřF MU v Brně byla provedena revize několika položek Komárkova herbáře
z rodu Viola
- bylo zahájeno systematické setřídění materiálu oddělení Bryophyta a Myxophyta, dokončení
prací bude probíhat ve spolupráci s konzervátorským oddělením (A. Komendová)
- v 1. čtvrtletí byla dokončena R. Šeniglovou determinace materiálu oddělení Myxophyta
(přírustkové číslo 93/2004)
- proběhla revize herbářového materiálu sebraného v sezóně 2005 odbornými pracovníky katedry
botaniky PřF MU v Brně
- R. Řepkou z MZLU v Brně byly revidovány některé položky rodu Juncus a Carex
- desinsekce depozitárních prostor byla provedena specializovanou firmou dne 25. 3. 2005
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) Vratislav Drlík a jeho květena Znojemska (výstava k 50. výročí úmrtí)
- výstava vznikla ve spolupráci s geologickým a zoologickým oddělením JMM a potomky V.
Drlíka; byla zahájena 9. 6. a trvala do září 2005.
b) Nová expozice živé přírody
- proběhla intenzivní příprava na realizaci expozice - fotodokumentace, sběr rostlinného
materiálu, dřevin a dalších přírodnin;
- proběhla úprava a konzervace sebraných přírodnin ve spolupráci s konzervátorským oddělením
(A. Komendová);
- započala realizace PC prezentace ve spolupráci s propagačním odd. JMM (J. Frecer) a PřF MU
v Brně;
- Ve 4. čtvrtletí probíhaly intenzivní práce na interiérovém vybavení expozice (stavby vitrín
nákup židlí, vybavení dětského koutku, obrazových lišt);
B) Publikační a přednášková činnost, exkurze a prezentace na odborných seminářích a
sympoziích
- seminář „Botanická sekce“, pořádaný Správou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (proběhl
18. 2. 2005);
- účast na odborném semináři „Bryologicko-lichenologické dny“, pořádaném Českou botanickou
společností nebyla možná ze zdravotních důvodů;
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- účast na semináři oborové komise botaniků Asociace muzeí a galerií v termínu 6.–10. 6. 2005
nebyla možná z důvodu instalace a zahájení výstavy o V. Drlíkovi;
- Muzejní noc – pracoviště botaniky se účastnilo na programu muzejní noci (20. 5. 2005)
ochutnávkou bylinných čajů a soutěží chutě a vůně přírody ;
- účast na třídenním semináři „ Muzea a přírodní vědy“ v České Lípě v termínu 5.–7. 10. 2005;
- účast na podzimním setkání muzejních botaniků pořádaném botanickým odd. MZM v Brně (25.
10. 2005).
IV. Spolupráce
- spolupráce s odbornými botanickými pracovišti PřF MU v Brně a NM v Praze při revizi části
herbářových sbírek;
- spolupráce s Odborem životního prostředí KÚ při inventarizaci vybraných maloplošných
chráněných území;
- spolupráce s NP Podyjí, botanickými odděleními muzeí a dalšími odbornými botanickými
pracovišti při konzultacích, determinacích položek a podobně;
- účast na determinačním kurzu „Bryologický víkend“ (30. 4. a 1. 5. 2005) za účelem navázání
spolupráce a rozšíření stávajících znalostí v oblasti determinace mechorostů, kurz byl pořádán
bryologickým oddělením MZM v Brně ve spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a
typologie LDF MZLU v Brně (kurz proběhl mimo pracovní dobu);
- spolupráce s botanickým odd. Slovanského národního muzea v Bratislavě (liofilizáty hub do
expozice živé přírody).

ZOOLOGIE
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
a) monitoring zimujících populací ptáků na řece Dyji - proběhl ve druhé dekádě ledna (2
dny), výsledky byly zahrnuty do celostátního přehledu a publikovány v regionálním tisku.
b) monitoring zimovišť netopýrů - realizován mezi 21. 1. a 31. 1., celkem 4 dny, kontrola asi 30
lokalit, výsledky zapsány do databáze, postoupeny ČESON a Správě NP Podyjí a publikovány v
regionálním tisku.
c) Monitoring letních kolonií netopýrů na Znojemsku - získána finanční podpora této akce od
AOPK ČR (9500 Kč + cestovní náklady), příprava monitoringu proběhla 17. 6., vlastní terénní
kontroly proběhly 23. 6., 27. 6., 30. 6. a 13. 7., kontrola 15 lokalit, výsledky zapsány do databáze,
postoupeny ČESON a Správě NP Podyjí.
d) výzkum netopýrů v době letové aktivity - odchytové akce proběhly 10. 6. a 12. - 14. 7.,
výsledky budou využity v rámci diplomové práce bc. A. Hoffmannové, která toto téma
zpracovává, počítá se s pozdější publikací.
e) inventarizační průzkumy CHÚ pro účely státní správy v ochraně přírody
-- na základě ústní dohody s OŽPZ KÚ Brno byl zahájen průzkum lokalit Střebovský kopec (k. ú.
Derflice a Načeratice), Vraní vrch (k. ú. Krhovice) a Vrbovecký rybník (k. ú. Vrbovec).
Realizováno 7 - 9 návštěv jednotlivých lokalit. Průzkum se soustřeďuje na rostliny (především
Mgr. Bravencová), ze živočichů na ptáky, obojživelníky, plazy a některé skupiny brouků. U
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brouků jsou získávány dokladové exempláře do sbírek (dosud asi 700 ex.). Ve všech sledovaných
skupinách byly zjištěny druhy na lokalitách dosud neregistrované, chráněné, vzácné či jinak
významné. Nejméně jeden druh z čeledi střevlíkovití z lokality Vrbovecký rybník je novým
druhem pro území Moravy. S pokračováním průzkumu a jeho detailním vyhodnocením se počítá
v roce 2006.
-- na základě požadavku Správy NP Podyjí byla uskutečněna kontrola některých lokalit v NP
zaměřená na výskyt obojživelníků (28. 4. a několik pozorování při jiných hlavních činnostech).
-- terénní výzkum ptáků na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma - probíhá jako příprava na
reedici publikace o avifauně NP, kromě zimního se uskutečnil i letní průzkum vodních ptáků
kolem Dyje (17. 5.) a při příležitosti všech návštěv NP Podyjí jsou zapisovány terénní protokoly o
výskytu ptáků zpracované ing. Křivanem.
f) dokumentace zvláště významných mokřadních lokalit Znojemska - návštěvy lokalit byly
prováděny v souvislosti s dalšími činnostmi pracoviště (příprava expozice, inventarizační
průzkumy a monitoringy), cíleně byla dvakrát navštívena lokalita Trávní Dvůr, a to 19. a 26. 4.
Byl zde zjištěn výskyt významného druhu korýšů (žábronožky sněžní) a dále několika druhů
mokřadních brouků dosud ze Znojemska neznámých nebo jen jednotlivě dokladovaných (např.
Georissus crenulatus, střevlíci Agonum viridicupreum, Elaphrus uliginosus, Platynus krynickii,
potápníci Agabus subtilis a Agabus fuscipennis a další). Celkem bylo do sbírek získáno cca 250
exemplářů z této lokality.
- od poloviny července do počátku listopadu byl sledován vývoj mokřadních společenstev na
obnaženém dně Znojemské a Vranovské přehrady. Bylo realizováno asi 10 návštěv lokalit,
zapisovány floristické záznamy, fytocenologické snímky a proveden dokumentační sběr brouků.
Zejména botanické údaje jsou velmi hodnotné a již byl rozpracován rukopis odborné publikace
výsledků. Ze zoologických nálezů jsou významné především dva druhy (majka a nosatec), které
jsou dosti vzácné, ale mají vazbu spíše na sušší partie břehů než na samotné obnažené dno.
Celkem bylo do sbírek získáno asi 50 exemplářů, převážně z čeledi střevlíkovití.
B) Tvorba sbírek
a) Sběr a uložení nových dokumentačních sběrů - bylo získáno asi 1500 exemplářů brouků z
inventarizačních výzkumů, průzkumů mokřadů a dalších příležitostných sběrů. Materiál byl už
vypreparován a větší část určena (cca 1000 ex.). Spolu se staršími sběry, které se podařilo v roce
2005 určit, bylo do sbírek zapsáno asi 1400 nových exemplářů (přír. číslo 72/2005).
-- vzhledem k tomu, že se neuskutečnil plánovaný výzkum majek (S. Krejčík), nebyl v letošním
roce materiál z této čeledi získán, jak bylo předpokládáno plánem.
- předáním ze Správy NP Podyjí bylo získáno 200 dokladových exemplářů brouků
shromážděných původně jako srovnávací sbírka na pracovišti Správy. Vzhledem k
bezproblémové komunikaci a možnosti využití rozsáhlé srovnávací sbírky v JMM se zoolog
Správy NP rozhodl pro předání materiálu do větší sbírky.
- náhodnými nálezy a předáním materiálu od několika nálezců bylo získáno 13 exemplářů ptáků a
savců, prozatím byly uloženy do mrazícího boxu a postupně se počítá s jejich preparací.
b) Fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichž nelze provádět sběr (zvláště
chráněné, vzácné a ohrožené druhy) a také zkoumaných biotopů - cílená fotodokumentace byla
prováděna především v rámci dokončování expozice živé přírody, bylo vyfoceno 7 filmů.
c) Nákup sbírek - nákupní komisi byl předložen jeden nabídkový list a na jeho základě koupeno
120 exemplářů brouků.
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II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
-- byla provedena systematická evidence přírůstků do zoologické podsbírky získaných v roce
2004 (42 inv. čísel)
- PC evidence staré sbírky motýlů byla provedena asi z 1/5 materiálu (cca 900 exemplářů);
- ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES;
- PC evidence přírůstků do entomologické sbírky - zapsáno bylo 1750 exemplářů, zbývá několik
desítek ex. z čísel 49 a 50/2005;
- evidenci fotoarchivu nebyla realizována, zatím chyběl software pro tuto akci..
B) Revize sbírek
Plánovaná revize části entomologické podsbírky proběhla v plánovaném termínu a bez závad.
C) Péče o sbírkové fondy
-- Doplňování a výměna konzervačních tekutin - při průběžné kontrole nebyla zjištěna potřeba
doplnění konzervačních látek;
-- Desinsekce depozitárních prostor - proběhla jedenkrát v rámci ošetření ostatních prostor
muzea ve druhém čtvrtletí, další desinsekce byla posunuta do doby instalace expozice živé
přírody;
-- Výměna materiálu (resp. služeb) s NM Praha - v listopadu 2005 došlo k předání
osteologického materiálu z uhynulých exemplářů ptáků, které se nacházely v mrazáku pracoviště
zoologie a nebyly pro JMM využitelné. O předání byl vypracován protokol.
a) Taxonomické revize další části entomologických sbírek - v 1. čtvrtletí proběhla revize asi 90 % staré sbírky motýlů;
- revidovány byly čeledi brouků Oedemeridae v NM Praha (Dr. Švihla) a Alleculidae (Ing. V.
Novák, MZLU Praha);
b) Pokračování rekonstrukce sbírky brouků
- rekonstrukce sbírky brouků v roce 2005 z časových důvodů nepokročila. ;
- rekonstrukce sbírky motýlů byla uskutečněna z cca 80 %, u větší části materiálu zbývá provést
novou evidenci a u malé části ještě dokončit determinační revizi.
c) Opravy poškozených exemplářů brouků - vzhledem k vytížení konzervátorky prací na
expozici a preparací nového materiálu nebyly opravy starých preparátů v roce 2005 prováděny;
d) Opravy poškozených dermoplastických preparátů - provedení oprav starších
dermoplastických preparátů bylo z důvodu pracovního vytížení preparátora přesunuto na začátek
roku 2006.
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) Nová přírodovědná expozice
- proběhl sběr biologických materiálů (dřevo - únor a březen, byliny - během celé sezóny)
- proběhl sběr entomologického materiálu (včetně preparace připraveno asi 200 ex.)
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- byly doplněny fotografie, resp. fotografické podklady a vyrobeny pozitivy pro expozici
- byla zahájena příprava PC prezentace (fotografické podklady, hry, texty)
- byla zahájena příprava mapového zobrazení prostřednictvím pracoviště GIS na KÚ
Jihomoravského kraje
- v posledním čtvrtletí koordinace stavby vitrin, nákup dalších součástí mobiliáře (židle, rámy)
- na AOPK ČR byla dojednána možnost využití knihy "Chráněná území ČR - Jihomoravský kraj"
v PC prezentaci v expozici
b) výstava k výročí úmrtí Vratislava Drlíka - výstava byla připravena v průběhu května a
počátku června, otevřena byla 9. 6. a ukončena v září.
B) Publikační činnost
a) Publikace v odborných časopisech a regionálním tisku
- byly připraveny 3 články pro Podyjské listí (Vratislav Drlík - významný znojemský učitel,
kulturní pracovník a botanik; 10 let spolupráce Jihomoravského muzea a Správy Národního parku
Podyjí; Květena Znojemska - nejcennější přírodovědné dílo Vratislava Drlíka).
- o monitoringu netopýrů a vodních ptáků informovali kolegové ze Správy NP (Podyjské listí) a
regionální příloha MF Dnes (V. Smola)
- byl rozpracován rukopis o flóře a vegetaci obnaženého dna přehrad (viz výzkum)
- ve spolupráci s kolegou P. Bendou z NM Praha byl rozpracován rukopis o netopýrech Sýrie
b) Práce technického redaktora časopisu Thayensia
- v prvním pololetí bylo tiskově dokončeno a dáno do distribuce číslo 6/2004. Dále bylo
kompletně připraveno a vydáno Supplementum I/2005 obsahující Květenu Znojemska od
Vratislava Drlíka. Toto číslo o rozsahu 292 stran bylo dokončeno v souvislosti s výstavou o V.
Drlíkovi.
C) Přednášková činnost, exkurze a prezentace na odborných seminářích a sympoziích
a) Přednáška "Sokotra - ostrov Dračí krve" v rámci přednáškového cyklu Správy NP Podyjí proběhla dle plánu 1. 3.
b) Přednáška o fauně NP Podyjí v širších souvislostech zoogeografie regionu pro odbornou
exkurzi studentů magisterského studia PřF UK Praha - proběhla dle plánu 2. 5.
c) Terénní exkurze studentů magisterského studia PřF UK Praha. Bude spojená s výzkumem v
oblasti NP Podyjí. - proběhla od 2. do 7. 5.
d) Exkurze pro veřejnost v rámci plánovaného programu činnosti Návštěvnického a informačního
střediska Správy NP Podyjí v Čížově; 2x za sezónu - exkurze proběhly 23. 4. a 27. 8.
e) Účast na výročním zasedání České společnosti pro ochranu netopýrů, přednesení výsledků
výzkumu na Znojemsku v roce 2004 - nepodařilo se realizovat pro souběh termínu s exkurzí PřF;
f) Muzejní noc - pracoviště zoologie se zúčastnilo této nové formy činnosti muzea přípravou
soutěže v poznávání zvuků a spoluprací na dalších akcích v minoritském klášteře.

15

IV. Spolupráce
a) - spolupráce uvnitř organizace zahrnovala především přípravu materiálu pro expozici (A.
Komendová - příprava dřevin, latexový otisk břehových sedimentů, preparace hmyzu) a preparaci
brouků do dokladové sbírky (A. Komendová)
b) - spolupráce s dalšími institucemi vyplývá z výše uvedených realizovaných činností
- zvláštní zmínku je třeba udělat o jednání se Správou NP Podyjí o nové smlouvě o spolupráci a o
přijatelné formální úpravě činností prováděných pracovníky JMM na území parku. Do konce roku
2005 se bohužel nepodařilo dospět k ukončení těchto jednání.
c) spolupráce s Ministerstvem kultury ČR - uskutečnilo se první jednání resortní komise na
ochranu zvířat proti týrání (listopad), byl schválen první projekt pokusů a bylo připraveno možné
zaměření činnosti komise na pomoc menším muzejním organizacím (zřizovaným kraji a městy)
při legalizaci činností považovaných za pokusy na zvířatech dle litery zákona.
Zprávu zpracoval Mgr.Jaroslav Šmerda

1.3. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČENSKOVĚDNÉHO ODDĚLENÍ
Zpráva o činnosti společenskovědného oddělení Jihomoravského muzea ve Znojmě a jeho
jednotlivých pracovišť (archeologie a archeologické památkové péče, historie, dějin umění a
fotoarchivu a dokumentace) se opírá o pracovní plán JMM na rok 2005. Vychází ze současného
stavu plnění úkolů pracoviště archeologie a archeologické památkové péče tak, aby plynule
navazoval na jeho poslání a dlouhodobé úkoly, které byly započaté již v minulém období. Ke
stěžejním úkolů celého oddělení patřila práce s muzejními sbírkovými fondy počínaje evidencí (v
programech CES a DEMUS) v duchu zákona č. 122/2000 Sb.(např. velkou část pracovní náplně
pracoviště archeologie a archeologické památkové péče zabírá evidence převzatých
archeologických kolekcí od jiných institucí na úrovni 2.4.7 dokumentátor – SŠ kvalifikace), dále
periodickou inventarizací jednotlivých podsbírek na základě směrnice ředitelky JMM č. 1/2005 ze
dne 22. 6. 2005, až po jejich laboratorní a konzervátorské ošetřování, nebo jejich restaurování
specializovanými ateliéry v rámci dodavatelských smluv. Vedle jednotlivých bodů z oblasti
prezentace našeho muzea uvádíme podíl na organizaci a zajištění jubilejního již XXV. cyklu
odborných přenášek JMM, zdařilé „Muzejní noci“ (20. 5. 2005) doplněné řadou doprovodných
soutěží: „Co je to?“ v objektu hradu, soutěží „Poznej účel“ v naší jihomoravské galerii – Domě
umění JMM včetně dětské výtvarné soutěže na téma „MUZEUM“ aj. Výčet splněných úkolů
doplňuje velký počet badatelských návštěv jednotlivých pracovišť společenskovědného oddělení
JMM. Ve spolupráci s Městským úřadem Znojmo jsme uskutečnili výstavu historických
svatebních šatů (u příležitosti 670. výročí sňatku rakouského vévody Oty s princeznou Annou,
nejmladší dcerou krále Jana Lucemburského) a kulturní pásmo „Žít spolu“ věnované historii a
současnosti vztahů s Rakouskem (hrad Znojmo, 6. 5. 2005). O práci společenskovědného
oddělení veřejnost informovaly denní tisk, Česká televize a rozhlas.
Ke stěžejním úkolům pracoviště archeologie patřily samozřejmě záchranné archeologické
výzkumy uskutečňované podle zákona č. 20/1987 o státní památkové péči včetně dalších platných
novel. Výsledkem je pak bohatá sbírkotvorná činnost JMM, přispívající k rozšiřování fondů.
Vzpomeňme například záchranný archeologický výzkum při stavbě cyklistické stezky v areálu
16

městské památkové rezervace ve Znojmě. Investorem akce bylo Město Znojmo. Další významnou
záchrannou archeologickou aktivitou byl výzkum při zakládání satelitní obytné čtvrti na
katastrálním území obce Hevlín. Šlo o sondážní práce před Horní (tzv. pražskou) branou na
náměstí Svobody apod.. Nejvýznamnějším byl záchranný archeologický výzkum ohrazení
s trojnásobnými příkopy u Hrušovan nad Jevišovkou, který jsme realizovali v září 2005. Ohrazení
vybudoval lid únětické kultury (asi 1900 př. n. l.) starší doby bronzové. Mezinárodní vědecká
komise vyzvedla dosažené výsledky výzkumu, mimo jiné zjištění, že jde prozatím o nejstarší
systém příkopů z počátků doby bronzové v Evropě. Archeolog se zúčastnil dvou mezinárodních
konferencí, kde přednesl referáty, které také připravil do tisku. V r. 2005 uveřejnil část
monografie „Dějiny města Znojma“ věnovanou nejstarším dějinám, jednu studii v zahraničí a
celkem pět dalších v našich odborných sbornících a časopisech. Neméně důležitá je kontrola
archeologických lokalit ve sbírkotvorné oblasti JMM, kde zjišťujeme, obdobně jako v ostatních
okresech České republiky, jejich vylupování především majiteli detektorů kovů.
Jako velmi významný bod plánu práce naší instituce byla výstava „60. výročí osvobození
Znojemska“, počínaje vytvořením libreta a zpracováním scénáře výstavy přes výběr exponátů
z pracoviště historie a zapůjčení materiálů ze SOkA ve Znojmě a od spolupracovníků. Kladně
hodnotíme doprovodné akce jako vyhlášení soutěže pro návštěvníky výstavy. Široká veřejnost
kladně hodnotila další výstavu „Z historie četnictva a policie na Znojemsku“ uspořádanou ve
spolupráci s p. F. Šmákalem ze Znojma, stejně jako řadu dalších akcí a výstav, které iniciativně
organizovala odborná pracovnice K. Poláková. Jen namátkou uvádíme zpracování libreta
k připravované expozici o K. M. Hofbauerovi, která bude zpřístupněna 15. března 2006 v domě
na Václavském náměstí 3 ve Znojmě, výběr a zapůjčení exponátů na výstavu „Historické hodiny
a hrací strojky“, kterou realizovala Správa státního zámku Vranov nad Dyjí, nebo na výstavu
„Pamatuji Napoleona“ (Brno v době napoleonských válek) otevřenou Muzeem Města Brna na
Špilberku.
Rok 2005 byl ve znamení úspěšné práce rovněž pro pracoviště dějin umění JMM. Záslužný
počinem bylo sběr biografických materiálů Oskara Pafky, znojemského malíře z předválečného
období. Finanční situace muzea umožnila akvizici sbírek formou nákupu “znojemik“ (např.
litografie ak. malíře E. Kotrby: Narození dítěte, olej Znojma od ak. malíře K. Pokorného a ak.
sochaře A. Waltera Pád a Sova). Ocenit je třeba kooperaci na výstavě JMM„Znojemské
měšťanské domy. Plány domů z 19. století“ . Odborná pracovnice zorganizovala dále program
akce „Muzejní noc v JMM 2005“ pro objekt Domu umění zahrnující vyhodnocení a prezentaci
výtvarné soutěže pro žáky MŠ a ZŠ na téma Muzeum, přípravu soutěže v DU - Poznej účel a pro
„Pražskou muzejní noc v NM“ se podílela společně s pracovištěm historie na přípravě prezentační
vitríny.
Pracoviště fotoarchívu a dokumentace rovněž plnilo úkoly výstavního plánu JMM realizací
výstavy „Znojemské kašny z fotoarchívu JMM“ , na níž odborná pracovnice využila historické
fotografie ze spravované podsbírky. Těžiště práce spočívalo ve fotografické dokumentaci
především muzejních výstav, ale také činností kolegů z jiných pracovišť JMM. Důležitým bodem
je zvláště plynulá návaznost a nepřerušení fotografické dokumentace (pořizované v JMM v rámci
bývalého projektu dokumentace současnosti) například rekonstrukcí stávajících památkových
objektů a důležitých urbanistických celků města a vesnic včetně nové výstavby na okrese Znojmo.
Odborná pracovnice zajišťuje kromě toho přenos dat do CES MK ČR za obě oddělení JMM, dále
organizaci a kompletaci dat pro CES ve spolupráci s odděleními JMM, aktualizaci dat v programu
CESik dle aktualizačních výpisů z MK ČR.
Vedoucí společenskovědného oddělení plnil rovněž plán kontrolní činnosti na rok 2005
Jihomoravského muzea ve Znojmě.
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ARCHEOLOGIE
Odborný pracovník - archeolog: Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Správce depozitáře: Jaroslava Střechová
Zpráva o činnosti se opírá o pracovní plán JMM a vychází ze současného stavu plnění
úkolů pracoviště archeologie a archeologické památkové péče tak, aby plynule navazoval na jeho
poslání a dlouhodobé úkoly, které byly započaté již v minulém období.
K základním úkolům patřilo:
1. Rozvíjení pracovních kontaktů se stavebními úřady I. stupně na území okresu Znojmo.
Odborní pracovníci AAPP pravidelně navštěvovali odpovědné osoby jednotlivých
stavebních úřadů, aby byl průběžně zjišťován stav přípravy nejdůležitější stavební
činnosti
2. Výzkum archeologických lokalit v oblasti hranic s Rakouskem se zvláštním zřetelem
k území Národního parku Podyjí
3. Pokračování ve vědeckovýzkumných úkolech archeologického osídlení jižní a
jihozápadní Moravy se zvláštním zřetelem k regionu moravsko-rakouského pomezí
a) výzkumu mladoneolitických rondelů, pravěkých rondeloidů a jiných pravěkých
příkopových ohrazení
b) sledování vývojové dynamiky kultury s moravskou malovanou keramikou (zařazování
vybraných nálezů MMK do periodizačních systémů)
c) uplatňování letecké archeologie při archeologickém průzkumu Moravy a publikování
dosažených výsledků
4. Sledování osídlení regionu v dalších kulturách neolitu a eneolitu
5. Ochrana a kontrola archeologických lokalit regionu
U výše uvedených výzkumných programů následuje publikační zpracování (srv. bod V.
publikační činnost).
I. Oblast sbírkotvorná
Výzkum a tvorba sbírek
Záchranné archeologické výzkumy:
Uvedený bod činnosti zahrnuje vedení záchranných archeologických výzkumů ve smyslu § 22,
odst. 1 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, vedení administrativní agendy a registraci
stavebních akcí v lokalitách archeologického zájmu, dále dokumentaci archeologických situací,
sběr archeologického materiálu apod.
Součástí archeologické památkové péče kromě jiného bylo uzavírání smluv o dílo a
následné výzkumy.
Termín: průběžně
Záchranné archeologické výzkumy:
a) Inženýrské sítě Chvalovice pro výstavbu satelitního sídliště rodinných domů
b) Výstavba výrobní haly firmy H&M v Kuchařovicích u Znojma
c) Výstavba sportovního areálu v Boskovštejně, části „U Zámečku“
d) Archeologický výzkum při přestavbě rodinného domu ve Znojmě, Klácelově ulici
e) Trojnásobné příkopové ohrazení Hrušovany nad Jevišovkou I
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Úpravy ČS PHM Shell Znojmo
Cyklistická stezka Znojmo, náměstí Svobody
Dešťová kanalizace u kostela sv. Markéty ve Znojmě-Příměticích
Penzion Štítary
Hevlín, budování inženýrských sítí satelitního sídliště
Dozorování výstavby několika RD (lokality Znojmo, Citonice apod.)
Operativní výjezd na požádání Policie ČR k porušení lidského skeletu ve StrachoticíchMicmanicích
m) Operativní výjezd na požádání Policie ČR k porušení lidského skeletu v Konicích
n) Operativní výjezd na požádání Policie ČR k porušení lidských skeletů v Tasovicích
-

S realizací záchranného archeologického výzkumu (ZAV) souvisí zhotovení celkové
kresebné a fotografické dokumentace.
V rámci agendy archeologické památkové péče u každého ZAV následuje zpracování
závěrečné zprávy.

II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) Převod přírůstků do I. stupně evidence (přírůstková kniha)
Jde o následující soubory:
Hnánice: 30/2005- A 31435/1-11; Hodonice: 31/2005 – A 31434/1-130; Hrušovany nad
Jevišovkou: 38/2005- A 31437/1-29; Jevišovice I: 48/2005- A 31405/14326-17246; Olbramovice:
73/2005- A 31441/1-878; Šumice: 29/2005- A 31402/1-248; Vítonice: 15/2005- A 31415/1-143;
Znojmo-Klácelova: 47/2005- A 31422/1-1182; Znojmo-kostel sv. Alžběty: 33/2005- A 31433/1195; Znojmo-kostel sv. Mikuláše: 25/2005- A 31427/ 1- 1477; Znojmo-Mičurinova ul.: 24/2005A 31430/1-756; Znojmo-Oblekovice: 37/2005- A 31436/1-13; Znojmo-Obrokova: 14/2005- A
31408/1-195; Želetice: 16/2005 - A 31414/1-3
Celkem: 30379 ks sbírkových předmětů
Přírůstky archeologických sbírek byly získány do sbírek ze záchranných archeologických
výzkumů pracoviště archeologie a archeologické památkové péče Jihomoravského muzea
Znojmo, popř. jiných oprávněných institucí – ÚAPP Brno
Termín: květen, listopad
b) Hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR
60/2004……..A 31408/1-195; 61/2004……..A31416/1-12; 62/2004…….A 31389/1-53;
63/2004…….A 31417/1-23; 64/2004……..A 31396/1-10; 65/2004……..A 31429/1-35;
66/2004……..A 31419/1-30; 67/2004……..A 31418/1-438; 70/2004……..A 31425/1-248;
71/2004……..A 31424/1-56; 72/2004…….A 31423/1-398; 43/2004…….A 31410/1-28;
44/2004…….A 31387/1-4; 45/2005…….A 31431/1-4; 46/2004………A 31421/1-18;
47/2004………A 31388/1-46; 48/2004……..A 31390/1-153; 49/2004……..A 31374/1-1618
celkem: 18 souborů – 3317 ks sbírkových předmětů
c) Postupný převod přírůstků z roku 2003 a 2004 do 2. stupně evidence (program DEMUS) a
hlášení změn do Centrální evidence sbírek MK ČR.
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Hnanice 30/2005- A 31435/1-11; Hodonice: 31/2005 – A 31434/1-130; Jevišovice: 48/2005- A
31405/4326-17246; Šumice: 29/2005- A 31402/1-248; Vítonice: 15/2005- A 31415/1-143;
Znojmo-kostel sv.Mikuláše: 25/2005- A 31427/1-147 ; Znojmo-Mičurinova ul.: 24/2005- A
31430/1-756; Znojmo-Obroková: 14/2005- A 31408/1-195; Želetice: 16/2005 - A 31414/1-3;
Termín: květen, listopad
d) Ukončení státní archeologické sbírky (vyřazení z CES)
14/2005…….A 31408/1-195; 15/2005……...A 31415/1-143; 16/2005……..A 31414/1-3;
24/2005……..A 31430/1-756; 25/2005……..A 31427/1-1477
c) Počítačová evidence sbírek:
Pokračování v postupném převodu evidence archeologických sbírek ze starého inventáře do
počítačové formy (DEMUS – katalog).
Termín: průběžně
leden - prosinec 2005: zapsáno až A 17633 - 23089, tj. 15883 ks sbírkových předmětů
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části archeologické podsbírky v rozsahu inv. č.. A 23 000 – A 27 000
celkem zkontrolováno: 15698 ks sbírkových předmětů
Termín: IV. Q, 4.10.2005
C) Péče o sbírky
- Postupné laboratorní zpracovávání starších sbírkových fondů, nálezových souborů z
výzkumů v předešlých létech a přírůstků (ve spolupráci s konzervátorskou laboratoří) - jde
o zpracovávání - očíslování jednotlivých kusů souboru štípané industrie z lokality
Jevišovice I, .
- Úklid a instalace regálů depozitáře archeologických sbírek (nové přírůstkové soubory)
- Kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek
Termín: průběžně
D) Badatelské využití sbírek
1. Hodnotné sbírkové fondy oboru archeologie byly zpřístupněny badatelským návštěvám také
v roce 2005. Vedle našich badatelů je studovali také vědečtí pracovníci ze zahraničí, například
Doc. Dr. Kjel Knutsson, Uppsala University, Department of Archaeology and Ancient
History, Švédsko a Dr. Helena Knutsson, Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala,
Švédsko.
Termín: průběžně
a) Badatelské návštěvy z ČR
1. Anna Bajerová, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
30. 10. 2005
2. Anna Bajerová, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
21. 11. 2005
3. Anna Bajerová, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
28. 11. 2005
4. Anna Bajerová, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
5. Mgr. Stanislav Čurda, Vysoká škola báňská Ostrava, 10. 1. 2005, 10. 3. 2005
6. Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD., Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, 27. 1. 2005
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7. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, 10. 1. 2005, konzultace – zpracovávání magisterské diplomové
práce, vyhodnocení archeologického materiálu MMK z Brna-Modřic
8. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu,
broušené a štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 20. 1.
2005
9. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 25. 1. 2005
10. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 27. 1. 2005
11. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 1. 2. 2005
12. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 3. 2. 2005
13. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 11. 3. 2005
14. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Brněnska – zpracovávání magisterské diplomové práce, 8. 4. 2005
15. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace studia, 31. 5. – 3. 6. 2005
16. Alena Hrbáčková, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Slezská univerzita Opava, konzultace při zpracovávání keramického materiálu, broušené a
štípané industrie z Těšetic-Kyjovic
17. RNDr. Josef Janda, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele odboru, vedoucí odd.
geologických prací, 10. 3. 2005
18. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 13. 1. 2005
19. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 14. 1. 2005
20. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 18. 2. 2005
21. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 22. 4. 2005
22. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 20. 5. 2005
23. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 11. 7. 2005
24. Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Nadačního fondu sv. Hypolita, 29. 7. 2005
25. Doc. Dr. Kjel Knutsson,
26. Jitka Lunerová, studentka muzeologie a historie, zpracovávání údajů k lokalitě Hradiště u
Znojma, 11. – 29. 7. 2005

21

27. Jitka Lunerová, studentka muzeologie a historie, zpracovávání údajů k lokalitě Hradiště u
Znojma, 8. 8. – 12. 8. 2005
28. Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, 12.
1. 2005
29. Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, 22.
4. 2005
30. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, 4. 1. 2005
31. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, 10. 1. – 21. 1. 2005
32. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic,
33. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, 9. 2. – 25. 2. 2005
34. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, 4. 4. – 8. 4. 2005
35. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, 19. 4. – 27. 4. 2005
36. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, 18. 5. – 2. 6. 2005
37. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, opravy textu bakalářské práce, 12. 7. 2005
38. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, opravy textu bakalářské práce, 15. 7. 2005
39. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, konzultace, opravy a opravy textu bakalářské práce, 20.
7. 2005
40. Daniel Rožnovský, oddělení archeologie Katedry historie, Filozoficko-přírodovědecká
fakulta, Slezská univerzita Opava, konzultace pro zpracování bakalářské práce – vyhodnocení
nálezů věteřovské skupiny z Hodonic, konzultace textu bakalářské práce, 16. 8. 2005
41. Bc. Dagmar Skýpalová, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, 4. 4. 2005
42. Bc. Dagmar Skýpalová, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, 15. 11. 2005
43. Mgr. Taťána Vymazalová, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, 10. 5., 17. 5., 24. 5. 2005
44. RNDr. Antonín Zeman, CSc., Geologický ústav Akademie věd ČR Praha, 16. 2. 2005
b) Zahraniční badatelské návštěvy
2. Dr. Helena Knutsson, Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala, Švédsko, 21. 7. 2005
3. Doc. Dr. Kjel Knutsson, Uppsala University, Department of Archaeology and Ancient
History, Švédsko, 21. 7. 2005
4. Doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc., Prešovská univerzita, Katedra histórie, 20. 7. 2005
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A) Zápůjčky archeologických sbírek: 10
B) Úklid archeologických expozic v bývalém minoritském klášteře a na hradě
Termín: březen-duben 2005
III. Vědeckovýzkumné úkoly (interní)
a) Mladoneolitické rondely, pravěké rondeloidy a příkopová ohrazení jako možný projev
zvyšování úrovně uspořádání starých zemědělských společenství
– zpracování žádosti o vědeckovýzkumný projekt Grantové agentury ČR
březen 2005
b) Výzkum pravěkého až středověkého osídlení v oblasti hranic s Rakouskem se zvláštním
zřetelem k území Národního parku Podyjí
c) Vývoj hmotné kultury s moravskou malovanou keramikou
d) Letecká archeologie při průzkumu Moravy (hrazena z darů sponzorů pro pracoviště
archeologie)
e) Výzkum pravěkých stezek v prostoru jižní a jihozápadní Moravy
f) Výzkum směrů průniku kontingentů legií římského impéria severně středního Dunaje
g) Mladší paleolit na jižní a jihozápadní Moravě atd.
Termín: průběžně
Posuzování grantových úkolů a oponentské posudky
- 1 projekt Grantové agentury České republiky
Termín:
červen 2005
- oponentský posudek habilitační práce: PhDr. Marián Vizdal, CSc., Katedra histórie a
archivníctva Filozofické fakulty Prešovské univerzity: „Východoslovenská nížina v mladšej a
neskorej době kamennej, Štúdie, Prešov 2004
Termín:
27. 1. 2005, 5. 4. 2005
oponentský posudek disertační práce (k získání vědeckého titulu PhD.) RNDr. Michala
Živného (Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty v Brně): “Pohřební ritus na Moravě v 11.15. století ve středoevropském kontextu“
23. 6. 2005
- oponentský posudek bakalářské práce: David Rožnovský (student Katedry historie Slezské
univerzity v Opavě): „Sídliště věteřovské skupiny Hodonice-Vertex, závod 3“
Termín:
15. 8. 2005
celkem: 4
IV. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
a) přípravné práce – libreto a scénář nové expozice „Archeologie Znojemska“
Termín: 31. 12. 2005, splněno zpracování ideového záměru, návrhu textů apod.
b) Retuš
- archeologické části stálé expozice Z dějin Znojemska - znojemský hrad
- stálé expozice Archeologie Znojemska – minoritský klášter.
Termín: březen – duben
c) Noc muzeí - Národní muzeum Praha, výběr exponátů archeologické části vitríny
Termín: 6. 6. 2005
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B) Přednášková činnost
1. Přednášky na konferencích a sympoziích
Uskuteční se s ohledem na pozvání.
8. mezinárodní pracovní konference: Přírodovědné metody v archeologii, Brno 23. – 26. 5. 2005:
a) 23. 5. 2005: Vojenské hromadné hroby z bitvy u Znojma (10. – 11. 7. 1809). Archeologický a
antropologický rozbor (společně s RNDr. Ladislavou Horáčkovou, PhD.)
b) 25. 5. 2005: Výsledky letecké archeologie na Moravě z r. 2004
24. mezinárodní pracovní setkání badatelů zaměřených na problematiku neolitu a eneolitu našich
zemí, Rosice u Brna 17. – 20. 10. 2005:
c) 19. 10. 2005: „Pozoruhodný pozdně eneolitický nález z České Kolonie u Božic, okr. Znojmo“
2. Přednáškový cyklus Jihomoravského muzea
Pracoviště archeologie a APP JMM Znojmo spolupracovalo i nadále při zajišťování XXV.
přednáškového cyklu JMM
24. 3. 2005: Objev a výzkum hromadných hrobů francouzských vojáků z bitvy u Znojma v r. 1809
(společně s RNDr. Ladislavou Horáčkovou, PhD., a JUDr. Ladislavem Muchou)
Termín: I. Q, IV. Q
3. Přednáškové kurzy na vysokých školách
Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Přednášková činnost v rámci meziústavní spolupráce byla zaměřena
- na sociokulturní otázky pravěku
- na otázky pohřebního ritu neolitu a eneolitu ve střední Evropě
- na oblast archeologických prospekčních metod
- na hmotnou kulturu neolitu a eneolitu střední Evropy
- na moravskou malovanou keramiku lengyelské kultury.
Pracoviště archeologie a APP Jihomoravského muzea dosáhlo mimo jiné také v těchto oblastech
velmi pozitivní výsledky.
Termín: jaro, podzim
VI. Publikační činnost
Publikační činnost postupně vyplyne z výše zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů
pracoviště AAPP.
Termín: průběžně
Zahraniční publikace

1. 2005: Mladší moravská malovaná keramika z Hnanic u Znojma (Poznámka k mladšímu
stupni a především k fázi MMK/MOG IIc), in: I. Cheben – I. Kuzma, eds., Otázky neolitu a
eneolitu našich krajín, Zborník referátov z 23. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum
neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska, Skalica 21.- 24. 9. 2004, Nitra, 161-184.
Domácí publikace

1. Monografie:
2005: Příběh člověka, Příběh hradu, in: Janků, V. a kol. 2005: Historie Znojma v obrazech.
Příběhy z historie a současnosti, Brno, 33-59, ISBN 80-902504-7-5.
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2. Studie a články ve sbornících a časopisech:
1. 2004: Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalého minoritského kláštera ve Znojmě,
in: Kratochvílová, M. (ed.) 2004: Znojemská rotunda. Sborník z 2. konference o rotundě,
konané 25. – 26. června 2003 ve Znojmě. Téma: malby v NKP rotunda sv. Kateřiny a
výsledky současného výzkumu, Znojmo, 166-174.
2. 2005: Nový nález porostových příznaků příkopu u Lipníku n/B – Předběžná zpráva, in:
Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. 2005: Ve službách archeologie VI. Sborník věnovaný
70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera,
CSc., Brno, 43-48.
3. 2005: Medvědí lebka se zářezy z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo, in: Hašek, V. – Nekuda, R. –
Ruttkay, M. 2005: Ve službách archeologie VI. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr.
Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc., Brno, 277-280.
4. 2005: Hašek, V. – Kovárník, J. – Tomešek, J. 2005: Archeogeofyzikální výzkum příkopových
ohrazení Kyjov I, in: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. 2005: Ve službách archeologie
VI. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof.
PhDr. Josefa Ungera, CSc., Brno, 113-128.
5. 2005: Osídlování nížin ve starším stupni kultury s lineární keramikou na jižní Moravě,
SPFFBU M 8-9 (2003-2004), 31-52.
VII. Mezinárodní a domácí spolupráce
a) zahraniční instituce
Pokračující zahraniční spolupráce je rámcově naplánována mezi některými partnerskými
muzejními i univerzitními institucemi
Slovenská republika:
Archeologický ústav Akadémie vied Slovenskej republiky v Nitře, Archeologický ústav
Komenského univerzity v Bratislavě, Slovenské národné múzeum v Bratislavě, Katedra histórie
Prešovské univerzity, Katedra archeológie Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře,
Západoslovenské múzeum v Trnavě aj.
- Archeologický ústav Akadémie vied Slovenskej republiky v Nitře: 11. 10. 2005 studijní
pracovní cesta
- Rakousko:
- např. Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien
– spolupráce při zemské výstavě: „Zeitreise Heldenberg, Geheimnisvolle Kreisgräben“ –
vernisáž 5. 5. 2005
- Niederösterreichisches Landesmuseum Sankt Pölten (Asparn a/Zaya), Krahuletz Museum
Eggenburg
Polsko:
- Katedra archeologii Lodžské univerzity, Jagellonská univerzita Krakov aj.
Švédsko:
- Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala Universitet, 6000 ar Vuollerim,
ancient village and museum Vuollerim
Maďarsko:
- Institut für Archäologie, Eötvös Lórand Universität
Německo:
- Kreisarchäologie Kelheim, Landau, Eggendorf, Landesamt für Archäologie Sachsen Dresden,
Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt Halle (Saale) atd.
- Velká Británie: Royal Commision on the Heritage of Historical Monuments
b) domácí instituce
1. Národní muzeum Praha, oddělení pro prehistorii a protohistorii
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2. Katedra historie pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:
- Uzavření dohody o spolupráci mezi Katedrou historie Pedagogické fakulty MU – 8. 3. 2005
- spolupráce při archeologické památkové péči, spolupráce při výzkumných pracích v terénu,
přednáškové činnosti apod.
3.
-

Archeologický ústav AV ČR v Brně:
spolupráce při uplatňování přírodovědných metod v archeologii
spolupráce při badatelském využívání sbírek
spolupráce při výstavní činnosti (Bell Beaker Days)

4. Ústav archeologické památkové péče v Brně:
- spolupráce při archeologické památkové péči
5. Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně: spolupráce při badatelském
využívání sbírek
6. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně: spolupráce při archeologické
památkové péči
Termín: I. - IV. Q
VIII. Uspořádání sborníků, členství v redakční radě
1. Ve službách archeologie VI, Brno 2005
Termín: I. Q
IX. Účast na konferencích
1. Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2004, ÚAPP, MZM, MSAK
Brno - 12. 5. 2005
2. 8. pracovní konference Přírodovědné metody v archeologii a antropologii, 23. – 25. 5.
2005, Brno
3. 24. pracovní mezinárodní konference badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech,
Moravy a Slovenska, 17. – 20. 10. 2005, Brno
Termín: průběžně
X. Studijní a přednáškové pobyty
Výsledky práce pracoviště archeologie a APP Jihomoravského muzea ve Znojmě byly dále
prezentovány při studijních a přednáškových pobytech na výše uvedených partnerských
institucích (AÚ SAV Nitra, MU Brno, Institut für Vor- und Frühgeschichte Wien), a to na
základě pozvání.
Termín: průběžně
XI. Ochrana a kontrola archeologických lokalit (terénní rekognoskace)
- Moravskokrumlovsko
- Hostěradicko
- Hrušovansko a Jaroslavicko
- Litobratřicko
- Jevišovicko
- Národní park Podyjí
- Vranovsko
Termín: průběžně
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XII. Péče o odbornou knihovnu Jihomoravského muzea
Archeolog spolupracoval při doplňování důležitých publikací a časopisů pro oddělení oboru
archeologie odborné knihovny JMM – doplnění publikací z AÚ AV ČR a edičních tisků
(např. Libri).
Termín: průběžně
XIII. Další činnosti
a) zajištění sponzorů
b) zpracování textu pro výtisk skládačky o objektech a expozicích (JMM, rotunda sv. Kateřiny,
hrad, bývalý klášter minoritů, Dům umění, zřícenina Cornštejn, Památník Prokopa Diviše)
včetně návrhu doprovodných snímků, korektur apod.
c) zajištění dobových fotografií, vinět a různých typů lahví bývalých Vinařských závodů Znojmo
a Znovínu Znojmo, propagace Znojemští orli aj. pro pracoviště fotoarchivu a dokumentace
JMM
d) 3. 11. 2005: Výklad pro pořad Českého rozhlasu Brno: archeologie, expozice JMM, dějiny
rotundy a přemyslovský cyklus, dějiny hradu; historické domy v městské památkové rezervaci
e) 11. 2005: Výklad pro pořad zahraniční redakce Českého rozhlasu Praha: dějiny rotundy a
přemyslovský cyklus
f) doprovod a odborný výklad o historii a významu fresek: románská rotunda sv. Kateřiny,
národní kulturní památka
- RNDr. J. Janda, ředitel odboru Ministerstva životního prostředí - 10. 3. 2005
- Mr. William Cabaniss, velvyslanec USA v ČR, včetně doprovodu Ing. Pavla Balíka, starosty
města Znojma aj. – 25. 3. 2005
- Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR; Georg Pehm, předseda Spolkové rady
Rakouska; Margot Klestilová, velvyslankyně Rakouska v ČR – 20. 4. 2005
- Victor I. Sibilev, generální konzul Ruské Federace v ČR – 27. 4. 2005 - Znojemský hrad aj.
- rada Velvyslanectví USA v Praze R. Steffen; září 2005
- velvyslankyně Rakouska v ČR Margot Klestilová; 23. 11. 2005
g) spolupráce při organizaci a zajištění výstavy Motivy z vánočních a zimních písní a pranostik,
která byla realizovaná ve spolupráci se znojemskými MŠ
h) výběr exponátů a pracoviště archeologie a archeologické památkové péče včetně textové části
pro nové pexeso JMM
i) členství ve výběrovém řízení Města Moravský Krumlov na obsazení místa archeologa
v Městském muzeu a galerii; 30. 11., 14. 12. 2005
j) vyřízení výpůjčky sochy H. Lederer: „Schoulená“ pro Südmährische Galerie Retz, Rakousko
k) vyřizování cizojazyčných telefonátů a korespondence: návštěvy expozic JMM (např. Vídeň,
10. 10. 2005 – exkurze 50 osob; Budapest 22. 10. – exkurze 60 osob, atd.), propagace,
informace aj.

HISTORIE
Odborná pracovnice - kurátorka: Květoslava Poláková
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
a) Pokračování ve fotodokumentaci památníků obětem I. světové války v regionu, byly
zdokumentovány památníky v Lechovicích, Vítonicích, Dyjákovicích a Hrádku.
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b) Studium a heuristika v archivních fondech SOkA ve Znojmě v souvislosti s připravovanou
expozicí Klementa Maria Hofbauera, s realizovanou výstavou 60. výročí osvobození Znojemska,
Z historie četnictva a výstavou Znojemské měšťanské domy.
B) Tvorba sbírek
Vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických sbírek sběrem v terénu i akvizicí,
spolupráce se sběrateli a starožitníky probíhala průběžně. Do historických sbírek bylo získáno
cekem 343 kusů. Mezi nimi např.: funkční šicí stroj zn. Singer z roku 1937; čepicový odznak
městské policie ve Znojmě, kolem 1900; dívčí kyjovský kroj ručně šitý z roku 1947 (ve kterém pí
J. Muchová ze Znojma vítala dr. E. Beneše při jeho návštěvě Znojma v roce 1947); zlatá mince
Současnost – Tančící dům v Praze; soubor historických pohlednic z období cca 1900 – 1960
s tématikou Znojma a Vranova nad Dyjí s okolím.
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
ad a) Pokračování v odborné determinaci podsbírky militárií, včetně fotodokumentace, takto bylo
zpracováno 56 sbírkových předmětů uplatněných v historické expozici v I. poschodí na
znojemském hradě.
ad b) Pokračování v odborné determinaci, nové evidenci a novém uložení podsbírky listin,
v rámci přípravných prací plánované revize, celkem bylo nově determinováno 2236 ks
sbírkových předmětů, z toho 126 ks listin z fondu P. Diviš bylo převedeno do databáze Demus
katalog.
ad c) V I. stupni evidence bylo celkem zaevidováno všech 343 kusů nových sb. předmětů
ad d) Ve II. stupni evidence bylo zaevidováno celkem 346 kusů sbírkových předmětů získaných
v roce 2004.
ad e) Evidence konzervátorských zásahů na sbírkových předmětech prováděna průběžně při
přebírání sbírkových předmětů z konzervátorské laboratoře. Během roku byla zpracována u 600
ks zkonzervovaných sbírkových předmětů..
ad f) Obnovení smluv o výpůjčce na rok 2005.
ad g) Nahlášení nových př. čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR – 9. 2. 2005 byla
provedena aktualizace CESu a nahlášeno 6 př. č. – 91, 92, 95, 96, 97, 98 za rok 2004. Dne 9. 5.
2005 bylo nahlášeno 1 př. č. za rok 2005 a nahlášení inv. čísel u př. č. 30/2002; 46, 50, 51/2003;
7, 22, 25, 92, 96, 97, 98/2004. Dne 2. 11. 2005 bylo nahlášeno 5 př. č. – 32, 41, 42, 51, 52 za rok
2005.
h) Spolupráce s A. Černou při našívání inv. čísel na nové přírůstky z roku 2004, celkem bylo
označeno 110 ks předmětů z podsbírky textilu.
Ad B) Revize sbírek
Fyzická kontrola proběhla dne 12. 12. 2005
Přípravné práce na plánované III. etapě části podsbírky listin v rozsahu 2236 kusů probíhaly
v době od února do listopadu 2005 ve spolupráci s konzervátorkou A. Černou. Všechny listiny
byly odprašněny, desinfikovány, poškozené listiny byly opraveny, celkem bylo zrestaurováno 599
ks listin (viz konzervátorské zprávy). Jednotlivé kusy byly uloženy do nových obálek A4
s označením inv. čísla a čísla krabice. Listiny byly opatřeny novými identifikačními štítky
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s přesným inventárním číslem. Bylo pokračováno v číslování neroztříděných listin, byla
upřesněna determinace listin (jednalo se o převážnou část fondu listin v němčině), včetně rozměrů
a stavu materiálu. Revidované listiny (1917 ks) byly uloženy do nových krabic s novými
lokačními štítky (krabice č. 60 – 82). Všechny nové informace byly zaznamenány do soupisu
listin z generální revize z roku 1886 na str. 544 – 763. Celkem 319 pohlednic bylo vloženo do
nových speciálních fólií, každá pohlednice byla opatřena identifikačním štítkem s inv. číslem a
jednotlivé soubory byly uloženy do nové speciální archivní krabice č. 9 se zásuvkou určené
k archivaci.
C) Péče o sbírky
ad a) Pokračování v novém uspořádání a uložení části podsbírky listin (2236 ks) v rámci
přípravných prací plánované revize.
ad b) Pokračování ve scanování listin archivní povahy a historických fotografií, celkem bylo
oscanováno 602 ks, z toho 360 ks vztahující se k roku 1932 – 1945, 188 ks vztahující se k historii
četnictva (1918 – 1948), 54 ks hist. dokumentů z období 19. – 20. století a jejich elektronický
přepis na 3 CD Romy.
ad c) Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro konzervování, celkem do
laboratoře JMM bylo předáno A. Černé 1917 ks listin, které byly odprašněny a desinfikovány,
z toho 599 ks bylo zrestaurováno. Dále bylo předáno ke konzervaci 33 ks sbírkových předmětů
z podsbírky řemesel a 12 ks z podsbírky zbraní.
ad d) Kontroly a ošetření podsbírky textilu proti biologickým škůdcům byly konány pravidelně
jedenkrát za měsíc.
ad e) Pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek byly konány průběžně.
f) Výběr a předání historického praporu ze Slupi z roku 1911 k restaurování ak. mal. V.
Ceplechové v Praze. Postupy restaurování byly konzultovány s restaurátorkou, byla zpracovaná
zpráva o rozpracování restaurátorského zásahu pro dílčí financování.
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
ad a) V rámci přípravy objektů na sezónu byly zkontrolovány všechny exponáty z pracoviště.
historie uplatněné v expozicích na znojemském hradě, v bývalém MK, v DU a Památníku
Prokopa Diviše v Příměticích.
ad b) Spolupráce s dr. Kokojanovou z Muzea Prostějovska na reprízované výstavě „DOBRÁ
TREFA“ – z historie střeleckých společností Moravy a Slezska. Uvedenému muzeu byly
zapůjčeny vybrané sbírkové předměty, včetně fotodokumentace.
ad c) Libreto a scénář výstavy 60. výročí osvobození Znojemska, výběr exponátů z pracoviště
historie, zapůjčení materiálů ze SOkA ve Znojmě a od spolupracovníků pracoviště historie.
Spolupráce na instalaci výstavy, vyhlášení soutěže pro návštěvníky výstavy, zpracování
soutěžních otázek, deinstalace výstavy.
ad d) Organizační zajištění instalace výstavy Tomáš Motka – Dřevořezby.
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ad f) Organizační zajištění a realizace výstavy Z historie četnictva a policie na Znojemsku, včetně
výběru materiálu, scénáře a vlastní instalace. Výstava je realizovaná v malém výstavním sále v
MK ve spolupráci se sběratelem Františkem Šmákalem ze Znojma.
Akce mimo plán:
a) Organizační zajištění výstavy obrazů a grafiky současných výtvarných umělců JmK ART
BRNO.
b) Organizační zajištění instalace a deinstalace výstavy rakouského fotografa Gerharda Trumlera, která
byla realizovaná ve spolupráci s rakouským KF v Praze.

c) Zpracování libreta pro novou expozici věnovanou Sv. Klementu Maria Hofbauerovi, která bude
umístěna na Václavském náměstí 3 ve Znojmě, studium a heuristika ve fondech SOkA ve
Znojmě, fotodokumentace exponátů na faře a v kostele v Tasovicích, včetně fotodokumentace
poutě v Tasovicích 15. 3. 2005. SC do Vídně ohledně získání materiálů, zaslání dopisu
prostřednictvím odboru školství a kultury MěÚ ve Znojmě redemptoristům do Varšavy o zaslání
materiálu z Hofbauerova působení v kostele sv. Benona, účast na kontrolních dnech při
stavebních úpravách budovy, kde bude výše uvedená expozice.
d) Výběr historických pohlednic na výstavu Svátky jara, spolupráce při organizačním zajištění
výstavy.
e) Výběr exponátů a jejich zapůjčení na výstavu Muzea města Brna Pamatuji Napoleona, včetně
fotodokumentace.
f) Výběr a zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu Historické hodiny a hrací strojky, která se
konala v kočárovně státního zámku Vranov nad Dyjí.
g) Výběr a zapůjčení sbírkových předmětů, včetně fotodokumentace na výstavu Vratislav Drlík a
jeho Květena Znojemska.
h) Výběr a instalace exponátů vybraných pro soutěž Poznej k čemu sloužily, konanou v rámci
muzejní noci na znojemském hradě, včetně zpracování soutěžních otázek a jejich vyhodnocení.
ch) Výběr sbírkových předmětů na výstavu v rámci konání Pražské muzejní noci v NM v Praze,
včetně jejich fotodokumentace.
i) Spolupráce při organizačním zajištění vypůjčení historických svatebních šatů a doplňků
z Muzea Města Brna a Regionálního muzea v Mikulově na akci Žít spolu pořádanou městem
Znojmem na znojemském hradě, včetně instalace a deinstalace.
j) Organizační zajištění výstavy Znojemské měšťanské domy z 19. století, výběr sbírkových
předmětů z pracoviště historie, scénář výstavy ve spolupráci s D. Novotná z NPÚ v Brně a M.
Nevrklové, kurátorky sbírky dějin umění, včetně její realizace.
k) Výběr a příprava exponátů z období napoleonských válek Muzeu Brněnska pro novou expozici
Bitva tří císařů, která byla realizovaná na počest 200. výročí bitvy u Slavkova.
l) Organizační zajištění výstavy Motivy z vánočních a zimních písní a pranostik, která byla
realizovaná ve spolupráci se znojemskými MŠ.
B) Publikační činnost:
ad a) Publikace výsledků odborné práce prac. historie v tisku a v regionálních sdělovacích
prostředcích
-

Znojemští ostrostřelci k obraně i zábavě, in: Schilberger ml. V. 2005: Střelecké spolky
Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století, Brno, 273 – 290.

-

Z historie klubu vojenské historie ve Znojmě, in: Schilberger ml. V. 2005: Střelecké spolky
Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století, Brno, 291 – 298.

-

Z historie oslav výročí Prokopa Diviše, ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě za rok
2004, 24 –43.
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ad b) Příprava textových a fotografických podkladů k realizovaným výstavám uvedených
v předchozím bodech pro WWW stránky JMM a sdělovací prostředky.
C) Přednášková činnost
ad a) Zajištění přednášky z oboru historie pro XXVI. přednáškový cyklus:
Co nevíte o kraslicích, přednášku přednese PhDr.Eva Večerková, Etnografický ústav MZM
v Brně dne 26.1. 2006.
b) Zajištění přednášky ing. B. Planky, CSc.: Japonský meč – zbraň nebo umělecký předmět, která
se konala 26. 5. 2005 v DU JMM ve Znojmě (akce mimo plán).
IV. Spolupráce
ad) Spolupráce s bývalými vojáky pohraniční stráže ve Znojmě při shromažďování materiálů
dokumentující činnost PS v našem regionu.
ad b) Spolupráce s dr. Kokojanovou z Muzea Prostějovska na výstavě Dobrá trefa.
ad c) Spolupráce s numismatickým pracovištěm MZM v Brně, předběžná ústní dohoda o
zhotovení galvanoplastických kopií nejvzácnějších mincí ze sbírky Josefa Květoně, která bude
prezentovaná v nové expozici na znojemském hradě v roce 2006.
d) Další spolupráce:
- Spolupráce s dr. M. Martínkem, redaktorem Práva na přípravě článku o husitství na
Znojemsku
- Spolupráce s ing. Marií Čejkovou, vedoucí referátu školství a kultury Měst. úřadu ve Znojmě
– příprava expozice o K. M. Hofbauerovi
- Spolupráce s páterem Zdeňkem Šilhánkem z Tasovic při přípravě libreta k expozici o K. M.
Hofbauerovi, zapůjčení historických dokumentů – korespondence z 19. století,
fotodokumentace pekařských necek z 18. Století
- Spolupráce s Ruth Krčman z rakouského KF v Praze – výstava G. Trumlera
- Spolupráce s dr. J. Brančíkovou z Muzea Města Brna na zápůjčce a výpůjčce sb. předmětů na
výstavu Žít spolu a Pamatuji Napoleona.
- Spolupráce s dr. Janíčkovou z vranovského zámku na výběru exponátů na výstavu Historické
hodiny a hrací strojky a vánoční výstavy.
- Spolupráce s dr. Málou a I. Sklenskou ze SOkA ve Znojmě při přípravě výstavy 60. výročí
osvobození Znojemska – umožnění zápůjčky vybraných dokumentů na uvedenou výstavu.
- Spolupráce s ing. Bohumilem Plankou, CSc., předsedou Společnosti pro studium japonského
meče při realizaci odborného semináře uvedené společnosti v JMM ve Znojmě, při odborném
zhodnocení sbírky japonských zbraní v JMM a umožnění primárního zadokumentování
(popis, měření a fotografie) tří mečů Zb 269, Zb 270 a Zb 351 a prohlédnutí ostatních mečů
s tím, že rozebrané meče byly ošetřeny japonským hřebíčkovým olejem. Na základě uzavření
příslušné dohody bude pokračovat podrobná identifikace ostatních japonských mečů. získané
informace budou uvedeny v registru japonských mečů v ČR
- Spolupráce s ing. M. Ráboněm z Technického muzea v Brně – opevnění na Znojemsku
- Spolupráce s nakladatelství CP Books – materiál k Ch. Sealsfieldovi
- Spolupráce s J. Krejčím při fotodokumentaci vybraných exponátů z pracoviště historie a
expozic v MK a na znojemském hradě pro knihu o Znojmě, kterou vydal MěÚ ve Znojmě
- Spolupráce s dětským oddělením MZM v Brně – poskytnutí podkladů o osobě Prokopa Diviše
- Spolupráce s numismatickým oddělením NM v Praze ohledně spisového materiálů
numismatika Josefa Květoně, který je součástí podsbírky listin pracoviště historie.
- Spolupráce s ČT, TV Fatem a Českým rozhlasem při propagaci výstavy z Historie četnictva
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-

Spolupráce se znojemskými MŠ při realizaci výstavy k adventu
Spolupráce s dr. Martinem Frouzem z časopisu National Geographic při výběru a
fotodokumentaci střeleckých terčů pro článek k 200. výročí bitvy u Slavkova
Spolupráce se ZŠ dr. Mareše ve Znojmě při výběru a fotodokumentaci výběru exponátů
z pracoviště historie pro grantový úkol

V. Ostatní
a)
Průběžné vedení agendy oddělení služeb JMM a plnění úkolů vyplývající z funkce
vedoucí odd. služeb JMM.
b)
Vedení agendy a organizační zajištění jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
JMM, které se uskutečnilo 25. 10. 2005.
c)
Zprostředkování sbírkových předmětů 11 badatelům např.: Otakar Kirsch materiál k
disertační práci s názvem Německé muzejnictví na Moravě v letech 1918 – 1938; Mgr. M.Markel,
Ph.D. z University obrany – politický život ve Znojmě v 19. století; Martin Balík – historie
Vranovské plavby; Mgr. Petra Mertová, TM v Brně – krajka na tradičním oděvu ...
d)
Vyklizení exponátů v expozici na znojemském hradě – místnost č. 6 a 7, kde statici
prostřednictvím sond zjišťovali bezpečnost stropů, po uvedené akci znovu nainstalování
sbírkových předmětů zpět do vitrín
e)
Text o publikaci MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Sbírka Josefa Květoně – podklad pro
přihlášku do národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004, včetně fotodokumentace a ohlasu ve
sdělovacích prostředcích
f)
Stručná charakteristika výstavy 60. výročí osvobození Znojemska pro přihlášku JMM do
kampaně „Muzea a 20. století“ 60. výročí konce II. světové války
g)
Výběr exponátů a foto z pracoviště historie a objekty JMM, včetně textové části pro nové
pexeso JMM
h)
Účast na muzejní noci JMM dne 20. 5. 2005, vedoucí hradu a příprava soutěže Poznej
k čemu sloužily pro návštěvníky muzea
i)
Zpracování textové části o sbírce mincí J. Květoně v JMM jako podkladu pro žádost o
finanční dotaci na zakoupení vitrín pro novou expozicí numismatiky, která bude realizovaná
v roce 2006
j)
Průběžné vyřizování pošty týkající se pracoviště historie
k)
Účast na vernisážích výstav pořádaných JMM
DĚJINY UMĚNÍ
Odborná pracovnice - kurátorka: Marie Nevrklová
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
Získání biografických materiálů Oskara Pafky- Městská knihovna Znojmo, Státní okresní archiv.
B) Tvorba sbírek
Do sbírky dějin umění byl zakoupen soubor užitkové keramiky firmy Keramia Sláma, litografie
E. Kotrby Narození dítěte, grafický list O. Pafky Vítězství lékaře nad smrtí a kresba Kaktus,
olejomalba J. Růžičky Pohled na Znojmo z Hradiště, olejomalba K. Pokorného Znojmo a dvě
keramické plastiky A. Waltra Pád a Sova.
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II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
a) Zápis sbírek do CES:dle zákona č. 122/2000 Sb. - přírůstkové číslo 33/2002 z podsbírky
lapidária změněno na inventární čísla La 165 - La 326, zápis přírůstkových čísel 56-61/2005.
b) Převod evidence sbírek do databáze DEMUS- bylo zapsáno 421 položek z podsbírky lapidária
a 891 položek z podsbírky obrazů, celkem v evidenci DEMUS zapsáno 5567 položek.
c) Evidence I. stupně u nově získaných sbírkových předmětů (56/2005, 57/2005, 58/2005,
59/2005, 60/2005, 61/2005)
d) Popis fotodokumentace podsbírky obrazů: 1800 položek
e) Vedení evidence o konzervátorských a restaurátorských zásazích na sbírkových předmětech.
B) Revize sbírek
- Kontrola podsbírky obrazů ve spolupráci s A. Černou (depozitář, expozice na hradě, v DU,
dlouhodobé zápůjčky, interní zápůjčky - upřesnění determinace, rozměry, povrchové očištění,
fotodokumentace) - celkem zpracováno 900 položek.
- Provedení revize podsbírky obrazů.
C) Péče o sbírky
a) Ke konzervování bylo vybráno 23 ks silně znečištěných a poškozených obrazů - předáno do
konzervátorské laboratoře. U obrazů napadených škůdci (červotoč) -10 ks – byla provedena
desinsekce
b) Restaurování sbírkových předmětů:
- provedení výběru, předání a převzetí sbírkových předmětů z podsbírky nábytku na restaurování
do Vyšší odborné školy uměleckých řemesel v Brně – celkem osm kusů.
- restaurování Božích muk z Lechovic – La 155
c) Očištění sbírkových předmětů v expozici Vranovské kameniny na hradě
d) Přemístění a opětovná instalace sbírkových předmětů z místnosti č. 6 a 7 v expozici na hradě z
důvodu provádění statického výzkumu (ve spolupráci s K. Polákovou, A. Černou).
e) Pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek v expozici Staré umění
Znojemska, úklid v depozitářích.
III. Oblast prezentační
a) Muzejní noc:
- vyhodnocení a prezentace výtvarné soutěže pro žáky MŠ a ZŠ na téma Muzeum
- příprava soutěže v DU - Poznej účel
b) Pražská muzejní noc - spolupráce s pracovištěm historie na přípravě prezentační vitríny
c) Výstava Znojemské měšťanské domy - plány z 19. století, spolupráce s K. Polákovou a D.
Novotnou - výběr materiálu, popisky, instalace
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d) Zabezpečení přednášky PhDr. J. Hockeové v rámci přednáškového cyklu JMM – Malířské
dílo F. A. Maulbertsche.
e) výběr sbírkových předmětů k vydání PEXESA, korektura textu
f) výběr a zápůjčka šesti kusů grafik ze sbírkového fondu JMM do souboru Hrady a zámky
Podyjí v grafice 19 století, korektura textu
g) korektura textu katalogu Staré umění Znojemska
IV. Spolupráce
- Národní památkový ústav Brno - Státní zámek Vranov nad Dyjí - Výstava Historické hodiny a
hrací strojky a výstava Vánoční motivy 2005
Pražská informační služba - Výstava Jak jsme byli za Rakouska, Česká společnost a
Habsburkové v 19. století- Obecní dům Praha - Výstava Vídeňská secese a moderna
- Muzeum Prostějovska v Prostějově - Výstava Dobrá trefa
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Výstava Psí život, aneb vybrané kapitoly z dějin
psího rodu
Výběr a balení materiálu, fotodokumentace, vyhotovení Smluv o výpůjčce.
V. Ostatní
- obnovení Smluv k zápůjčkám mimo JMM
- vyhotovení Smluv o reprodukci
- inventarizace majetku JMM - práce v komisi pro MK
- badatelské návštěvy –výběr materiálu :
M. Čopfová – Moravské dílo Jana de Herdt
J. Štulc - Keramika 2. poloviny 20. století
L. Kurdíková - lapidárium – stavební materiály znojemských památek
FOTOARCHIV A DOKUMENTACE
Odborná pracovnice - kurátorka: Alena Vysočanová
I. Oblast sbírkotvorná
Dokumentace současnosti
- dokumentace vernisáží a výstav – zdokumentováno 16 vernisáží a 23 výstav – celkem 2497 ks
digitálních snímků.
- doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných tisků
atd. sběrem – 231 ks.
- fotodokumentace sbírkových předmětů z fondů pracoviště dějiny umění (obrazy – 9 ks,
nábytek před restaurováním – 20 ks), pracoviště historie (koberec – 7 ks), fotodokumentace
pro oddělení ekonomické (světla, hradební zeď, topení, dveře, bývalá vrátnice atd. – 67 ks),
fotodokumentace pro pracoviště archeologie (expozice archeologie na hradě – 48 ks).
- fotodokumentace současnosti - aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace Znojma
(např. výstavba cyklostezky, restaurace Pafkovy fresky na fasádě domu Horní náměstí č. 22,
rekonstrukce hradního domku, opravy přehrady atd.) – cca 300 ks, fotodokumentace objektů
JMM – cca 100 ks.
- fotodokumentace „Výstavy ZUŠ 13.6.2005 v Masarykově kolonii“ – 72 ks.
- „Muzejní noc“ 20.5.2005 od 19.00 do 23.00 – fotodokumentace – 166 ks.
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
Dokumentace současnosti
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zápis přírůstků do sbírek do I. stupně evidence a do CES – 10 př. čísel = 12 ks
převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence - převod evidence do počítačové
databáze DEMUS, hlášení změn do CES - 9 ks (Ds 269 – Ds 277).
Fotoarchiv
- zápis přírůstků do sbírek do I. stupně evidence a do Centrální evidence sbírek MK ČR – 21
př. čísel = 727 ks
- převod přírůstků z roku 2003 a 2004 do 2. stupně evidence, převod evidence do počítačového
programu BACH-fotoarchív, hlášení změn do CES - 602 ks pozitivů (F VIII/ 19 – F VIII/
252) + určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy oscanovány, 221 ks
skleněných desek (D 1068 – D 1288) + určování neurčených snímků pomocí literatury a
překladů z němčiny, scanování pozitivů, které byly k deskám vyhotoveny, očištění desek a
jejich nové uložení v sáčcích.
B) Péče o sbírky
Pravidelné kontroly depozitářů č. 66 a č. 54, sledování klimatických podmínek ve
spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů, průběžný úklid.
C) Revize
- revize vybrané části sbírky fotoarchívu (řada F III, F IV).
III. Oblast prezentační
- výstava „Znojemské kašny z fotoarchívu JMM“ – kurátorka výstavy (námět, scénář, příprava
fotografií, spolupráce při organizaci a instalaci výstavy, prezentace výstavy na www.
stránkách muzea a v televizi)
- výstava „60. výročí osvobození“ – spolupráce při vyhledávání fotografického materiálu
(pozitivy i negativy) ve fotoarchivu JMM
- výstava „Tomáš Motka - dřevořezby“ – pomoc při instalaci výstavy
- výstava „Vratislav Drlík a jeho Květena Znojemska“ – spolupráce při vyhledávání
fotografického materiálu
- výstava „Znojemské měšťanské domy“ – vyhledávání historického fotografického materiálu,
fotodokumentace současného stavu domů, zajištění samotných plánů
IV. CES
- zajištění exportu dat do CES za všechna oddělení JMM, organizace a kompletace dat pro CES
ve spolupráci s jednotlivými odděleními JMM, aktualizace dat v programu CESik dle
aktualizačních výpisů z MK ČR.
V. Ostatní
- zajišťování badatelských návštěv - příprava materiálu, zajištění reprodukce vybraných
snímků, příprava smluv - Mgr. Petr Obšusta (téma: Hitler ve Znojmě), Ondřej Merta,
Technické muzeum v Brně (Šatov – obec a objekty čs. opevnění v okolí, Slup – mlýn, zaniklá
elektrárna ve Znojmě), Jana Stará (meziválečná architektura ve Znojmě, 1918 – 1938, 15
konkrétních domů, objektů), Mgr. Renata Dvořáková, SPŠ Znojmo (jezuitské gymnázium),
Lenka Šabatová, Národní památkový ústav (kostel v Dyji pro stavebně historický průzkum a
odborné posouzení objektu), Dana Vrzáková (úprava veřejných prostranství města Znojma v
50. letech 20. století, konkrétní ulice a náměstí), Marie Zachovalová (deskové negativy autora
J. Němce), Jan Blaha (fotografie notáře Vlka a budovy Besedy pro publikaci o Znojemské
Besedě), Jana Stará (fotografie průmyslových objektů ve starém Znojmě i vybraných okolních
vesnicích, cca 100 fotografií).
- účast na semináři „Digitální fotografie v památkové péči“ 24.3.2005 v přednáškovém sále
Národního muzea v Praze.
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účast na semináři „Teorie a praxe – dokumentace současnosti“ 5.10.2005 v Technickém
muzeu v Brně.
člen inventarizační komise – inventarizace části sbírky Jihomoravského muzea (oddělení
geologie, dějin umění, archeologie, botaniky, zoologie, historie)
dohled a pomoc při přestěhování hradního domku + následná kontrola přestěhovaného
majetku (DrHM a DDHM pí Polákové), zajištění odpisu nepoužívaných a poškozených
předmětů, přepis nábytku na jednotlivé pracovníky muzea…
průvodcovská činnost pro skupinu muzejních pracovníků z Mikulova – 24.5.2005
zaškolování jedné skupiny průvodců na hradě
fotografování na pexeso - sbírkové předměty (oddělení archeologie, historie, dějin umění) –
39 ks, expozice (hrad, Dům umění – ve spolupráci s oddělením propagace) – 72 ks
fotografování na novou propagační skládačku – minoritský klášter, klášterní špitál, památník
Prokopa Diviše s bleskosvodem, hrad (ve spolupráci s oddělením propagace) – cca 80 ks
fotografií
scanování historických pozitivů ze sbírky JMM – F VI/ 1 – F VI/ 450 (698 ks)
zemědělství (hlavně vinařství) na Znojemsku, 40. a 50. léta 20. století – oscanováno 215
fotografií ze zapůjčených fotoalb

Zprávu zpracoval: Doc.PhDr.Jaromír Kovárník, CSc.

1.4. ZPRÁVA ČINNOST ODDĚLENÍ SLUŽEB
vedoucí: Květoslava Poláková
Jitka Štěpničková - knihovna
Andrea Černá - konzervátorská laboratoř
Alena Komendová - konzervátorská laboratoř
Vladimíra Prášková - výtvarná dílna
Jaroslav Frecer - organizace a provoz výstav, propagace
KNIHOVNA
ad l) Z hradního domku do nových depozitářů na Přemyslovců 8 bylo přestěhováno cca 6500
svazků Velebovy knihovny, které byly očištěny a nově uloženy.
ad 2) Bylo zrevidováno celkem 5.010 svazů a to z Rudoleckého knihovny 3127 svazků, 958
svazků z Velebovy knihovny a 925 svazků z knihovny gymnázia.
ad 3) Přípravné práce na revizi fondu starých tisků byly odloženy na další rok s tím, že bylo
započato zpracovávání knihovního fondu v novém systému CLAVIUS, celkem bylo zpracováno
1206 položek.
ad 4) Evidence a katalogizace přírůstků odborné literatury, celkem 121 svazků (Bi 26.486 –
26.607) a průběžné vedení knihovnické agendy.
ad 5) Dvakrát týdně zajišťování provozu a služeb badatelny JMM, celkem 36 zájemců z řad
studentů a 2 badatelé knihovny. Bylo prezenčně vypůjčeno 104 svazků z vlastního fondu a mimo
badatelnu 131 položek, celkem 235 svazků. Prostřednictví MVS bylo pro odborné pracovníky
JMM vypůjčeno 5 svazků.
ad 6) Vedení agendy ISBN a povinných výtisků, celkem 3x.
ad 7) Byl sledován stav knihovního fondu se zřetelem na biologické škůdce a očištění fondu
uloženého v depozitáři v hradním domku.
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ad 8) V součinnosti s jednotlivými odbornými pracovníky muzea byl průběžně realizován nákup a
doplňování odborné literatury z oborů zastoupených v JMM.
ad 9) Z fondu knihovny byla realizovaná příležitostní výstavka České časopisy 19. století.
ad 10) Byla realizovaná evidence drobných tiskovin a článků v tisku, celkem 367 položek, z toho
plakáty a pozvánky 301 položek (Pp 3 840 – 4140), články 66 položek (Nv 1153 – 1218).
ad 11) Do centrální přírůstkové knihy JMM bylo zapsáno 72 položek.
12) Ostatní:
a) Přestěhování dokumentace NKP rotunda z hradního domku do nového depozitáře.
b) Členka inventarizační komise JMM na rok 2005.
c) Zácvik v novém systému Clavius.
d) Zápisy z porad oddělení služeb a plnění úkolů vyplývajících z porad vedení JMM.

KONZERVÁTORSKÉ LABORATOŘE
Ad 1. Archeologické sbírky:
Z archeologických výzkumů bylo očíslováno 12183 ks z Jevišovic (A 31 405/10201-17246),
umyto a očíslováno bylo 2119 ks ze Znojma – kostel sv. Mikuláše (A 31 427/1074-1477), 849 ks
ze Znojma – Mičurinova ul. (A31430/1-756), byly zkonzervovány 3 ks z kovů a bylo zhotoveno
pěnové lůžko k přepravě (A 1851, A 2002 a A 24524).
Ad 2. Sbírky přírodovědné:
a) Pro zoologické pracoviště byla provedena repreparace exemplářů brouků ze staré
entomologické sbírky u 82 ks; bylo preparováno celkem 2715 ks z nových sběrů v terénu (z části
bude materiál uplatněn v expozici živé přírody; 9 ks motýlů bylo opraveno; vyjádření k návrhu
odpisu sbírkových předmětů, jednalo se o tekutinové preparáty.
b) Byly vyrobeny 2 latexové otisky (grantový úkol ) pro pracoviště geologie; spolupráce při
měření dna řeky Dyje v rámci grantu; očištění a popsání 55 ks přírůstků; pro zápůjčku na výstavu
bylo pčištěno 15 ks reprodukcí Z. Buriana; byly dokončeny 2 ks latexových profilů vyrobených
v roce 2004 z lokality Hrušovany nad Jevišovkou.
c) Fixace 96 herbářových položek cévnatých rostlin a jejich přeložení.
d) Spolupráce na přípravě přírodovědné expozice – výroba 3 ks latexových otisků, výroba „živého
plotu“; zkouška otisku skály; návštěva Expozice živé přírody ve Východočeském muzeu
v Pardubicích.
Ad 3. Sbírky historické a dějin umění:
ad a) Pokračování v rekonstrukci a restaurování silně poškozeného holandského betlému, jedná se
značně poškozený exponát.
ad b) Při spolupráce s pracovištěm dějin umění, bylo vybráno a zkonzervováno 13 ks sbírkových
předmětů z podsbírky nábytku. Z podsbírky keramiky byly zrestaurovány 3 ks pro prezentaci na
výstavě Znojemské měšťanské domy.
V rámci inventarizace části sbírky JMM stanovené plánem na rok 2005 byla realizovaná
spolupráce na přípravných prací na revizi podsbírky obrazů. Bylo zrevidováno 900 ks exponátů, u
kterých bylo provedeno základní očištění, u mnohých byla provedena nová odborná determinace
a u všech obrazů byla provedena fotodokumentace, celkem 1800 fotografií. V závěru přípravných
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prací bylo vybráno ke konzervaci celkem 23 ks silně znečištěných a poškozených obrazů. U 10 ks
předmětů napadených dřevokazným hmyzem byla provedena desinsekce.
ad c) Spolupráce s pracovištěm historie při novém zpracování a uložení III. části podsbírky listin
- odprašnění a desinfekce 1765 ks listin, které byly uloženy do nových obálek A4 a krabic, z toho
599 ks bylo zrestaurováno. Uvedené listiny byly připraveny pro kurátorku hist. sbírek k odborné
determinaci v rámci přípravných prací na inventarizaci.
Ve spolupráci s pracovištěm historie bylo provedeno u 110 ks z podsbírky textilu získaných
v roce 2004 označení předmětů našitím inv. čísel. Z historických sbírek byla provedena
konzervace 33 ks exponátů z podsbírky řemesel a 11 ks z podsbírky zbraní.
Celkem 5 ks listin ze SOkA ve Znojmě, které byly určeny pro výstavu JMM k 60. výročí
osvobození Znojemska, bylo zrestaurováno.
ad d) Spolupráce s pracovištěm historie při pokračování v odborné determinaci podsbírky
militárií, včetně fotodokumentace, bylo zpracováno 56 ks sbírkových předmětů uplatněných
v historické expozici v I. poschodí znojemského hradu.
ad e) Započatí postupné konzervace štočků ze soukromé dvougenerační tiskařské firmy pana
Skýpala ze Znojma, který se soustředil na výrobu razítek, vinět, oválek...
f) Překonzervování a ošetření nábytku prezentovaného v historické expozici na hradě; povrchová
úprava a překonzervování 45 ks exponátů v expozici černého řemesla v ambitu MK po odchodu
řemeslníků.
Ad 4. Ostatní:
ad a) Průběžní vedení agendy dokumentace konzervátorských zásahů (konzervační karty, příp.
fotodokumentace, odpisy chemikálií)); účast na Muzejní noc JMM – příprava výstavky
k promítání Power pointové prezentace „Dokumentace výroby latexového otisku“; spolupráce při
výběru sb. předmětů pro soutěž Poznej k čemu sloužily a jejich instalace na hradě při muzejní
noci JMM, včetně vyhodnocení soutěže; účast ve výtvarné komisi v DU na téma „Muzeum“
ad b) Desinsekce depozitárních prostor v minoritském klášteře, na hradě a v DU proběhla 25. 3.
2005; probíhala obsluha systému Hanwell v rotundě; org. zajištění přestěhování systému Hanwell
z hradního domku do místnosti poklady na hradě; výroba a po přesunu systému zrušení přepínače
na semafor systému Hanwell; výroba a umístění polystyrénové bedny k zateplení přístroje
Architect systému Hanwell na zimní období; měření klimatu v jednotlivých depozitářích a
expozicích, kontrola depozitářů; průvodcovská činnost v rotundě; účast v předávací komisi JMM
při předávání oddělení zoologie a pracoviště organizace a provoz výstav, styk s veřejností,
propagace.
ad c) Účast na Region tour v Brně; spolupráce při organizaci a vlastní účast na jednání
jihomoravské sekce KKRP v Muzeu Města Brna na Špilberku 20. 4. 2005; účast na školení
Bezpečnost práce s chemickými látkami; účast na 3 jednáních KKRP – v Brně, Plzni a v Praze;
účast a spolupráce na organizaci konference konzervátorů – restaurátorů a preparátorů v Plzni;
účast na pracovním setkání Komise pro militária za kurátorku hist. sbírek v Brně.
d) Pro odd. historie přepsání 500 položek do programu DEMUS a úprava 726 ks foto, soupis 324
ks pohlednic v Exelu.
e) Účast v předávacích komisích při odchodu a příchodu pracovníků (Jarošová – Frecer), (Šklíba
– Reiter); účast v inventarizačních komisích DHM JMM; práce spojené se zaváděním nového
plynového topení do laboratoří a pracoven konzervátorek JMM (vystěhování, úklid laboratoří a
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pracoven, úklid po malířích, nastěhování zpět, nové položení podlahové krytiny, nové do
vybavení laboratoře...)
f) mimo sezónu zajišťování průvodcovské činnosti v rotundě sv. Kateřiny, národní kulturní
památce.

Výtvarná dílna
ad 1. Realizace výstav:
Grafické řešení, výroba popisek a textů, instalace a deinstalace výstav, aranžování exponátů,
spolupráce při vernisážích a propagaci.
ad 2. Repase expozic na hradě, v MK a v Památníku Prokopa Diviše proběhla v rámci přípravy na
sezónu.
ad 3. Průběžná aktualizace poutačů a vitrín JMM k jednotlivým výstavním a ostatním akcím,
aktualizace informačních a směrových tabulí na znojemský hrad a zříceninu Cornštejn.
ad 4. Grafické řešení a realizace pozvánek, plakátů a informačních tiskovin bylo prováděno
průběžně k jednotlivým výstavním a ostatním prezentačním akcím JMM; instalace exponátů a
panelu k akci Žít spolu; instalace propagační vitríny JMM v NM v Praze na Pražské muzejní noci,
účast na muzejní noci JMM; zaškolení sezónních průvodců dle požadavků JMM (zástup za
kolegu při čerpání dovolené)
ad 5. Prezentace JMM na výstavě Regiontour 2005 – příprava propagačních materiálů.

Organizace a provoz výstav, styk s veřejností, propagace
ad 1. Organizace výstav, jejich technická příprava, spolupráce při realizaci, zajištění vernisáží a
jejich propagace
ad 2. Propagace činnosti a aktivit muzea probíhala průběžně ve spolupráci se sdělovacími
prostředky, školami, kulturními organizacemi města a regionu, reklamními agenturami ke každé
výstavní akci.
ad 3. Spolupráce při přípravě a realizaci informačního letáku JMM, každý druhý měsíc.
ad 4. Spolupráce při realizaci plakátů, letáků a pozvánek k výstavám a ostatním akcím JMM.
ad 5. Průběžně probíhala aktualizace WWW stránky JMM na internetu a stabilních poutačů.
ad 6. Výběr sezónních průvodců do rotundy, na hrad (probíhá spolupráce se Střední zemědělskou
školou – obor agroturistika, studenti pokrývají průvodcovské služby v úterý až pátek v měsíci
květnu, červnu a září) a na Cornštejn; rozpis služeb, zaškolení průvodců zajištěno před sezónou a
průběžně.
ad 7: Vedení statistiky návštěvnosti muzea s veřejností, agendy styku muzea s veřejností, vedení a
aktualizace adresářů muzea realizováno průběžně, měsíčně.
ad 8. Zajištění prodeje publikací, katalogů, periodik, pohlednic a ostatních suvenýrů, včetně
vstupenek s využitím počítačů nainstalovaných v DU, MK a na hradě, vedení skladové agendy,
průběžné zásobování prodejních míst sortimentem, vedení skladové agendy v PC.
ad 9. Do konce listopadu byl připraven výstavní plán na rok 2006 ve spolupráci s odbornými
pracovníky JMM, probíhalo jednání se spolupracovníky muzea, muzei i galeriemi.
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10. Technické zajištění XXV. přednáškového cyklu JMM, zpracování 4 přednášek pro prezentaci
dataprojektorem; průběžná aktualizace internetových stránek muzea; průběžná aktualizace
programu AVG 7 v Domě umění; obsluha muzejní PS sítě.

VÝSTAVY
Dům umění
Oskar Dvořák – obrazy
2. 12. 2004 – 2. 3. 2005
Svět panenek
11. 3. – 8. 5. 2005
Tomáš Motka – Dřevořezby
19. 5. – 9. 7. 2005
Antonín Oth – Sklo
21.7. – 31. 8. 2005
Znojemský hrozen
5. 9. – 7. 10. 2005
Zlatý řez – souborná výstava členů Fotoklubu Znojmo
13. 10. – 27. 11. 2005
ZUŠ – výtvarné práce dětí výtvarného oboru
Dům umění – Galerie J. T. Fischera
Oskar Dvořák – obrazy
do 2. 3. 2005
Znojemské kašny z fotoarchívu JMM
10. 3. – 12. 5. 2005
Hold Motkova Keltsku – fotografie Tomáše Rothröckla
19. 5. – 9. 7. 2005
Krajina – Patrik Bitomský (grafika a obrazy)
12. 7. – 30. 9. 2005
Zlatý řez – souborná výstava fotografií členů Fotoklubu Znojmo
13. 10. – 27. 11. 2005
ZUŠ – výtvarné práce dětí výtvarného oboru
8. 12. – 15. 1. 2006
Dům umění – přednáškový sál
Gerhard Trumler – Vstříc půlnoci
rakouský fotograf
1. 4. – 1. 5. 2005
60. výročí osvobození Znojemsko
5. 5. – 31. 8. 2005 (pro velký zájem prodlouženo do 15. 10. 2005)
Znojemské měšťanské domy (plány z 19. století)
20. 10. – 7. 1. 2006
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Dům umění – vestibul
Advent a Vánoce 2005 (vánoční vazby studentů SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19)
8. 12. – 6. 1. 2006

Minortiský klášter
Minoritský klášter – malý výstavní sál
Krása hornin
do 29. 5. 2005
Vratislav Drlík a jeho květena Znojemska
9. 6. – 24. 9. 2005
Z historie četnictva a policie na Znojemsku (1918 – 1948)
6. 10. 2005 – březen 2006
Minoritský klášter – výstavní sál I. poschodí
Výtvarné práce odsouzených
1. 2. – 28. 2. 2005
Svátky jara
(vyhlášení soutěže žáků Střední zemědělské školy, SOU, OU a Učiliště Znojmo, Dvořákova 19 a
souběžná výstava historických velikonočních pohlednic ze sbírky JMM)
10. 3. – 1. 4. 2005
Poklady Maroka
8. 4. – 29. 5. 2005
Boj proti hitlerovskému Německu na poštovních známkách
Unikátní sbírka Adolfa Burgera
Doprovodná výstava: Kamarádky a kamarádi malé Helgy
Listy z terezínského památníčku Helgy Weissové
2. 6. – 30. 6. 2005
Minoritský klášter – ambit
Olešná 2005
(umělecká výstava charity v Retzu a ve Znojmě)
23. 9. – 31. 10. 2005
Motivy z vánočních a zimních písní a pranostik
(ukázka výtvarných prací dětí ze znojemských MŠ)
24. 11. – 31. 1. 2006
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XXV. přednáškový cyklus 2005
13. 1. Nové poznatky ze syntetického archeologického výzkumu Hradiště a sv. Hypolita u
Znojma
Doc. PHDr. Bohuslav Klíma, CSc., Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
Univerzity v Brně
20. 1. Co nevíte o kraslicích – z důvodu nemoci se nekonala
PhDr. Eva Večerková, CSc., Etnografický ústav MZM v Brně
27. 1. Antropologický výzkum rodiny Ditrichsteinů
Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
university v Brně
3. 2. Geologické zajímavosti na březích moravského Jadranu
Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
10. 2. Ptačí oblasti Znojemska
RNDr. Jan Šklíba, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Mgr. Vlasta Škorpíková, Odbor životního prostředí a zemědělství, krajský úřad Jihomoravského
kraje v Brně
17. 2. Odsun Němců z politického okresu Znojmo po 2. světové válce
Mgr. Pavel Vršek
24. 2. Počátky a vývoj ranně středověkého Znojma ve světle nejnovějších archeologických
výzkumů
Mgr. Zdeněk Čižmář, ÚAPP Brno, pracoviště Znojmo, PhDr. Rudolf procházka, ARCHAIA Brno

3. 3. Letem světem za příbuznými našich vltavínů
RNDr. Milan Trnka, Lithos Brno
10. 3. 600 let od obléhání Znojma rakouskými a uherskými vojsky
Mgr. Jiří Kacetl, Gymnázium a Střední pedagogická škola, Znojmo
17. 3. Malířské dílo F. A. Maulbertsche
PhDr. Jiřina Hockeová
24. 3. Objev a výzkum hromadných hrobů francouzských vojáků z bitvy u Znojma v r. 1809
Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., Jihomoravské muzeum ve Znojmě
RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D., Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v Brně
Mgr. Alena Vachunková, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně
JUDr. Ladislav Mucha, Klub vojenské historie ve Znojmě
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Statistika návštěvnosti JMM ve Znojmě 2005
Cornštejn

dospělí

mládež

důchodci

perman.
(školy)

cizinci

čestné
vstupné

Celkem
za měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

178

155

48

36

4

421

Červenec

3 018

1 418

332

52

38

4 858

Srpen

2 958

1 496

402

46

104

5 006

87

95

19

3

5

209

6 241

3 164

801

137

151

10 494

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Rotunda sv.
Kateřiny

dospělí

mládež

důchodci

perman.
(školy)

cizinci

volné
vstupné

Celkem
za měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben

104

25

Květen

224

163

Červen

248

66

Červenec

595

127

129
19

406
314

1

723

Srpen

727

162

889

Září

474

105

579

Říjen

54

67

121

2 426

715

Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Minoritský
klášter

dospělí

mládež

důchodci

20

perman.
(školy)

cizinci

čestné
vstupné

3 161

Celkem
za měsíc

Leden

22

39

6

0

61

0

128

Únor

26

36

7

0

168

8

245

Březen

75

54

38

6

814

145

1 132

Duben

13

3

1

0

87

15

119

Květen

63

113

7

3

83

854

1 123

Červen

56

220

13

8

227

9

533

Červenec

171

91

28

12

0

52

354

Srpen

167

95

11

7

0

3

283

Září

41

57

9

4

78

68

257

Říjen

49

15

11

2

114

4

195

Listopad

25

10

16

5

65

120

241

Prosinec
Celkem za typ

52

64

14

0

396

186

712

760

797

161

47

2 093

1 464

5 322
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Dům umění
Leden

dospělí

mládež

důchodci

perman.
(školy)

cizinci

čestné
vstupné

Celkem
za měsíc

69

10

67

3

223

8

380

Únor

123

19

119

5

112

8

386

Březen

335

169

162

8

478

148

1 300

Duben

141

98

34

7

471

570

1 321

Květen

112

44

42

3

587

330

1 118

Červen

69

14

71

5

967

58

1 184

Červenec

91

29

19

8

0

53

200

Srpen

73

40

60

7

0

9

189

Září

21

6

13

3

204

125

372

Říjen

58

27

35

6

225

27

378

Listopad

52

18

14

6

188

12

290

Prosinec

101

80

35

7

1 029

157

1 409

1 245

554

671

68

4 484

1 505

8 527

Celkem za typ

Hrad

dospělí

mládež

důchodci

perman.
(školy)

cizinci

čestné
vstupné

Celkem
za měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben

134

40

12

0

0

0

186

Květen

243

178

223

42

713

841

2 240

Červen

162

661

95

74

199

63

1 254

Červenec

838

611

150

72

0

117

1 788

Srpen

866

493

142

224

0

33

1 758

Září

254

127

59

20

0

1 188

1 648

Říjen

86

61

14

8

0

0

169

2 583

2 171

695

440

912

2 242

9 043

Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Prokop
Diviš

dospělí

mládež

důchodci

cizinci

perman.
(školy)

čestné
vstupné

Celkem
za měsíc

Leden
Únor

2

Březen

6

2

8

2

Duben

5

7

12

Květen

18

11

29

Červen

64

46

110

Červenec

86

59

145

Srpen

114

93

207

Září

21

8

29

Říjen

5

3

8

Listopad

3

0

3

324

229

553

Prosinec
Celkem za typ
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Celková
dospělí
návštěvnost
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Objekt

důchodci

perman.
(školy)

cizinci

čestné
vstupné

Celkem
za měsíc

91
151
416
397
660
777
4 799
4 905
898
252
80
153

49
55
225
148
346
1 096
2 208
2 217
293
106
28
144

73
126
200
47
272
227
529
615
100
60
30
49

3
5
14
32
211
189
271
446
135
83
11
7

284
280
1 292
558
1 383
1 393
0
0
282
339
253
1 425

8
16
293
585
2 044
134
261
149
1 386
31
132
343

508
633
2 440
1 767
4 916
3 816
8 068
8 332
3 094
871
534
2 121

13 579

6 915

2 328

1 407

7 489

5 382

37 100

dospělí

Cornštejn

6 241

Rotunda

2 426

Hrad

2 583
760
1 245

Minor. klášter
Dům umění
Pam.P. Diviše
Celkem

mládež

mládež

důchodci

3 164

perman.
(školy)

cizinci

čestné
vstupné

0

Celkem
2005

151

Celkem
2004

801

137

10 494

12 465

0

0

715

0

20

3 161

2 975

2 171

695

440

912

2 242

9 043

8 955

797

161

47

2 093

1 464

5 322

9 534

554

671

68

4 484

1 505

8 527

4 370

324

229

0

0

0

0

553

912

13 579

6 915

2 328

1 407

7 489

5 382

37 100

39 211

Zprávu zpracovala: Květoslava Poláková
Tržby za vstupné
objekt

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Minoritský klášter

33 808,00

32 089,00

20 014

28 977,00

20 940,00

60 640,00

25 360,00

Dům umění

15 720,00

20 130,00

26 510

17 910,00

20 760,00

25 410,00

38 390,00

150 870,00

204 285,00

157 829

175 976,00

183 740,00

175 980,00

168 870,00

Rotunda

102 330,00

163 080,00

197 640

164 700,00

209 790,00

252 290,00

282 690,00

zřícenina Cornštejn

163 805,00

195 760,00

191 740

266 190,00

168 760,00

260 285,00

239 775,00

640,00

434,00

784

0,00

0,00

0,00

0,00

11 100,00

11 500,00

14 100

16 000,00

14 900,00

15 500,00

14 200,00

487,30

0,00

2 500,00

2 670,00

Hrad

památ.Přímětice
pernamentky
šermíři Cornštejn
CELKEM

2 034,80
478 273,00

Přehled cen vstupného
objekt

629 312,80

1998

Minoritský klášter

15/7

Dům umění

20/10

Hrad

35/15

Rotunda
zřícenina Cornštejn
památ.Přímětice

608 617

2001

670 240,30

2002

618 890,00 792 605,00 771 955,00

2003

2004

2005

20/10
40/20
R100,120

Mimo sez.
50/30

90
15/10

20/10
3

25/10
0
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25/15

30/15

1.5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV
Voborný Rostislav - stav. technik, vedoucí oddělení
Pražan Miroslav – údržba
Hanzal Vladimír – stolařská dílna
Vedrová Jana – úklid
Valová Jaroslava – úklid
A) Stavební opravy a úpravy objektů JMM.
V péči o nemovité kulturní památky a jejich stavební údržbě je rozhodujícím záměr vlastníka
budov - Města Znojma.

Hrad a hradní domek
V hradním domku byly provedeny opravy krovů a střešního pláště, klempířina, započaty statické
opravy zdiva budovy. Vyklízecí práce, otlučení vnitřních omítek.
V sále Předků na hradě byl zaveden el rozvod pro osvětlení stojanovými lampami.

Rotunda
Postaveno lešení pro plánovanou opravu střechy.

Dům umění
Zahájeny opravy střechy zadního traktu budovy. Zatím provedena část nad arkádou a kancelářemi.

Minoritský klášter
Proveden projekt a realizace plynového topení v prostorách budoucí přírodovědné expozice, a
kancelářích a depozitech II NP., konzervátorských pracovišť a stolařské dílny I NP. zadního traktu
budovy.
Vlastní opravy a úpravy objektů JMM

Minoritský klášter
Dle projektu arch. Orsiniové byla provedena výroba a sesazení vitrín přírodovědné expozice, dále
projekt a realizace osvětlení expozice. Rovněž rozvody elektro, poč. sítě a ozvučení expozice. Také
v I NP. křížové chodbě a ambitu byla provedena výměna osvětlovacích těles.
Byly provedeny zednické opravy částí zvětralých omítek v ambitu a stol. dílně.Vylíčení prostor
expozice, chodby a kanceláří v II NP. a konzervátorských pracovišť, stol. dílny a chodby zadního
traktu budovy I NP.
Při probíhajících topenářských a malířských pracích provádělo odd. spr. budov aktuálně vyklízení
prostor a následně zpětné stěhování vybavení a nábytku.

Dům umění
V prostoru umývárny III N.P. provedeny opravy poškozených omítek komínového tělesa. Pro
budoucí použití nepoužívaných WC jako skladových prostorů, byla odstraněna sanitární keramika,
provedeny ucpávky rozvodů vody a odpadů, demontována nefunkčni sprchová kabina.
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Hrad a hradní domek
V důsledku započatých stavebních pracích na opravách „ hradního domku“ provádělo odd. spr.
budov vystěhování a převoz veškerého vybavení a nábytku z místností fotodokumentace a býv.
fotolaboratoře. Rovněž přestěhování knih, regálů a nábytku z prostor knihovny.
Před zahájením návštěvnické sezony proveden úklid , čištění oken, čištění vnitřků vitrín a
exponátů, venkovních ploch, výměny světelných zdrojů vitrín.

Cornštejn
Před zahájením návštěvnického provozu provedena likvidace náletových travin a křovisek, oprava
zábradlí mostu a cest návštěvnické trasy. Zhotovena nová ochranná mříž cisterny, provedena
oprava větrem poničené střechy objektu „strážnice“. Zajištění montáže a demontáže zahr. domku
pro pokladnu, vybavení pokladny a „strážnice“. Po dobu návštěvnického provozu obsluha
průvodcovské činnosti a jejího zázemí.
Stolařská dílna
Spolupráce při instalacích výstav průběžně. Před zahájením topenářských a malířských prací
vyklízení prostor dílny, pro budoucí kotelnu vyčlenění části skladu řeziva. Demontáž pásové
brusky, pro nové uložení, zakrácení řeziva.
Údržba
Úklid a úprava venkovních prostranství, sekání travnatých ploch, v expozicích hradu výměny
světelných zdrojů, úklid prostor, demontáže a zpětné zasklívání vitrín, spolupráce při instalacích a
deinstalacích výstav, sesazování vitrín, převozy a manipulace se sbírkovými předměty a exponáty
výstav.
Zprávu zpracoval: Rostislav Voborný

II. Přehled hospodaření
II.1. Oblast výnosů
Jihomoravské muzeum ve Znojmě v roce 2005 hospodařila s finančními prostředky v celkové výši
13 036 tis. Kč:
*

příspěvek na provoz od zřizovatele

11.541 tis. Kč

*

dotace ze státního rozpočtu

∗

účelový příspěvek z rozpočtu Města Znojma

∗

tržby z prodeje zboží

124 tis. Kč

∗

ze vstupného

772 tis. Kč

∗

úroky

*

zúčtování fondů

147 tis. Kč
30 tis. Kč

81 tis. Kč
100 tis. Kč

* jiné ostatní výnosy (pronájmy, podnájmy, reklama apod.)
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241 tis. Kč

II.2. Oblast nákladů
Celkové náklady činily k 31.12. 2005 12 836 tis. Kč a jsou tvořeny:
∗

spotřeba materiálu

974 tis. Kč

∗

spotřeba energie

967 tis. Kč

*

vodné

10 tis. Kč

*

prodané zboží

81 tis. Kč

∗

opravy a udržování

475 tis. Kč

∗

cestovné

29 tis. Kč

∗

náklady na reprezentaci

10 tis. Kč

∗

ostatní služby

1 578 tis. Kč

(náklady na výstavní činnost, poštovné, stravenky, tisky apod.)
z toho

- nákup sbírek
- restaurování sbírek

109 tis. Kč
170 tis. Kč



osobní náklady

7 924 tis. Kč



odpisy dlouhodobého majetku

595 tis. Kč



ostatní náklady (pojištění, poplatky)

193 tis. Kč

K 31.12.2005 Jihomoravském muzeum ve Znojmě vykázalo zlepšený hospodářský výsledek ve
výši 200.659,76 Kč. Tato částka bude po schválení zřizovatelem rozdělena do fondu odměn a do
rezervního fondu.

Durajková Vladimíra
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