Zpráva o činnosti za rok 2006
Znojmo

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti
Úvod
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 zřizovanými krajem, z nichž je Jihomoravské muzeum jedním ze tří, která
disponují přírodovědnými pracovišti. Odehrává se převážně v rámci výzkumných aktivit, jde
především o tradiční dlouhodobě koncipované dokumentační a monitoringové programy.
Uvedené výzkumné aktivity s sebou přinesli rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i
sekundární dokumentace. Další významnou činností, kterou se zabývalo pracoviště zoologie a
botaniky ve spolupráci s konzervátorskou, výtvarnicí, pracovníky oddělení správy budov a
geologem byly práce spojené s dokončením nové expozice živé přírody v I. patře
minoritského kláštera, která byla veřejnosti zpřístupněna po 10 letech dne 27.4.2006.
Ve společenskovědných oborech má největší význam, a to jak z hlediska personálního, tak
i z hlediska výzkumné činnosti archeologie. Pracoviště historie, dějin umění a
fotodokumentace se zaměří na bádání v archivních i sbírkových fondech související s
přípravou výstavních akcí muzea v následujícím období a s publikační činností odborných
pracovníků.
Uvedené výzkumné aktivity s sebou přinesou rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i
dokumentace. Mimo to se předpokládá zisk nových přírůstků do sbírek nákupem či darem.
Celkový počet přírůstkových čísel za tento rok činil 6 822.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, který pracuje na základě jednacího řádu se schází
1x ročně a doporučuje nákupy do sbírkového fondu, případně i vyřazení ze sbírkového fondu
muzea.
Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje ve složení:
Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín - předseda
PhDr. Eva Večerková, CSC, Moravské zemské muzeum
Mgr. Milada Rigrsová, Regionální muzeum Mikulov
Ing. Martin Škorpík, Správa národního parku Podyjí
Květoslava Poláková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemnice
Doc. Jaromír Kovárník, CSc., Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
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
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vlastních systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). Rovněž dle
možností pokračovala v jednotlivých podsbírkách digitalizace sbírek. Za tímto účelem
zakoupen nový fotoaparát i příslušenstvím. V knihovně pokračovalo zadávání knihovního
fondu do loni pořízeného knihovního systému Clavius. Dle plánu se uskutečnily rovněž
plánované periodické inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí, včetně odeslání
zápisu na Ministerstvo kultury ČR.
V rámci péče o stav sbírek probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek v
depozitářích,

na základě dobrého stavu rozhodla depozitární komise pouze o jednom

preventivním desinsekčním zásahu v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých
sbírkových předmětech, v součinnosti s konzervátorskou laboratoří a dodavatelskou firmou.
Pokračovala snaha po řešení neuspokojivého stavu některých depozitářů na hradě a v Domě
umění i pro nalezení nových depozitárních prostor pro ukládání rozsáhlých přírůstků
archeologického materiálu ze záchranných archeologických výzkumů. Byly vyklizeny
prostory a bylo započato s měřením klimatických podmínek těchto prostor,

po zjištění

uspokojivého stavu, budou moci být tyto prostory v přízemí minoritského kláštera využity pro
historické sbírky. Archeologie, pak získala nové depozitární prostory v minoritském klášteře
po bývalé knihovně, která byla přestěhována do nových prostor v budově Přemyslovců 8.
Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových
předmětů z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek,
preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Dále laboratorně byl zpracováván
archeologický materiál z výzkumů. Rovněž se podílela na realizaci nové expozice živé
přírody vybudované v minoritském klášteře.
I v letošním roce pokračovala dodavatelsky preparace zvířat zaměřená především pro
potřeby nové přírodovědné expozice. Pokračovala rovněž navázaná spolupráce s Vyšší
odbornou školou uměleckých řemesel Brno, která provedla restaurování drobného nábytku.
Dokončeno bylo rovněž restaurování praporu z r. 1911 ze Slupi. Dále se podařilo zrestaurovat
dva obrazy a dvě zbraně. Bylo provedeno předběžné výběrové řízení, které bylo podkladem
k podání žádosti o účelovou dotaci od zřizovatele na výrobu kopie sochy „šermíře“ Hugo
Lederera.
Oblast prezentační především reprezentuje celkem 18 titulů výstav z muzejních sbírek i
výstav výtvarného umění, výstav vlastních i přejatých nebo pořádaných ve spolupráci
s jinými subjekty. Výstavy byly především zaměřeny na 780. výročí povýšení města Znojma
na město královské. První výstavou po výměně osvětlení výstavních prostor v Domě umění a
věnovanou výročí, byla velmi úspěšná výstava z našeho sbírkového fondu s názvem "Znojmo
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v průběhu staletí", dalšími výstavami věnovanými výročí jsou - z našeho fondu "Staré
Znojmo z fotoarchivu" a ve spolupráci s M. Klimkovou pak "Fotografie od Karla Nathera Staré Znojmo". V hlavním výstavním prostoru v Domě umění se uskutečnily dvě výstavy,
které tvořily již tradiční rámec výstavního programu Jihomoravského muzea. Byly jimi výbor
z děl současných českých výtvarných umělců, kterou pod názvem „Vyhnání z ráje“ muzeum
připravuje ve spolupráci s pražskou Galerií VIVO p Koenigsmarka, jako jednu z významných
doprovodných akcí 8. 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 Jaroslava Svobody. Velmi zajímavá
a návštěvníky navštěvovaná byla výstava s názvem FOTOGRAFIE od světoznámého
fotografa Jiřího Kolbaby dále pak výstava Srbské církevní grafiky a znojemští fotografové
Mašek a Hokeš se představili výstavou fotografií s názvem Znojmo v paprsku světla.
V minoritském klášteře se uskutečnily mimo jiné výstavy jarních a vánočních vazeb žáků
Střední odborné školy a odborného učiliště Znojmo, s Rakouským kulturním fórem jsme
realizovali výstavu ke 100. výročí udělení Nobelovy ceny míru Bertě von Sutner.
K prezentačním aktivitám muzea patří i návštěvnický provoz ve stálých expozicích na
znojemském hradě, v Domě umění, v minoritském klášteře, i na zřícenině hradu Cornštejna,
kde se po dobrých zkušenostech z minulých sezón pro oživení prohlídek hradu byl realizován
kulturní program „Léto na Cornštejně“ sestavený z vystoupení skupin historického šermu a z
dalších představení. Negativní vliv na výši návštěvnosti mělo uzavření rotundy, národní
kulturní památky z důvodu výměny střešní krytiny. Rotunda byla pro veřejnost přístupna od
června do srpna pouze o sobotách a nedělích. Velký vliv na návštěvnost v minoritském
klášteře, pak mělo zpřístupnění nové stálé expozice „Živá příroda Znojemska“. Z důvodu
přehodnocení situace s ohledem na bezpečnost, celoroční provoz,

a rovněž i z důvodu

obdržení dotace z ministerstva kultury až koncem měsíce května, bylo rozhodnuto o realizaci
nové stálé expozici numismatiky v I. patře Domu umění za stálou expozicí medailéra J.T.
Fischera.
Tak jako v loňském roce, tak i druhá muzejní noc, která se uskutečnila v našich objektech
dne 19. května, byla úspěšná. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program,
soutěže, kvizy a druhý ročník dětské výtvarné soutěže. Finančně tento projekt podpořili
Vinné sklepy Lechovice, zřizovatel, Město Znojmo a další sponzoři, kteří dodali ceny do
soutěží např. MONA, Hotel Prestige, Pozemní stavby, Policie ČR.
V oblasti interpretace je nutno zmínit i tradiční přednáškový cyklus, který muzeum
připravuje již 26. let, spolupráci se Správou Národního parku Podyjí na programových akcích
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jejího návštěvnického centra v Čížově, dále pravidelnou aktualizaci WWW stránek a jejich
propojování do dalších stránek internetové sítě. Jako další možné zdroje informací pro
návštěvníky využíváme venkovní vitríny před minoritským klášterem, u nádraží a nově i na
fasádě Domu umění.
Odborní pracovníci se zúčastňují odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale
u přírodovědného oddělení a archeologa jde o prezentaci svých výzkumných aktivit.
V publikační činnosti šlo především o prezentace výsledků výzkumné a odborné práce
jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak i v tisku a
ostatních masmédiích.
Vědeckovýzkumná činnost, jak již bylo uvedeno výše, je a to i s ohledem na personální
obsazení nejvýznamnější u přírodovědného oddělení a u archeologa. Výzkumy zoologa byly
i v letošním roce především zaměřeny na monitoring netopýrů, výzkum ptáků NP Podyjí a
dokumentaci zvláště významných mokřadních lokalit Znojemska, botanička se zaměřila na
výskyt ohrožených druhů cévnatých rostlin na Znojemsku a dokumentační a záchranné práce
zaměřené na ochranu ohrožených rostlinných druhů a typů vegetace na maloplošných
chráněných územích a dalších lokalitách znojemského regionu,

geolog pokračoval s

výzkumem těžkých minerálů, s výzkumem a dokumentací příležitostných odkryvů a nově
byly dokladovány nálezy mořské měkkýší fauny. Archeolog se zabýval mimo jiné výzkumem
archeologických lokalit v oblasti hranic s Rakouskem a pokračoval ve vědeckovýzkumných
úkolech archeologického osídlení jižní a jihozápadní Moravy a v dokumentaci stavební
konstrukce kopule rotundy sv. Kateřiny, národní kulturní památky, petroarcheologický rozbor
vzorků malt.
Propagace je důležitou činností organizace, je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech
našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením.
V průběhu prvního čtvrtletí jsme vydali v novém pojetí propagační skládačku. Jako další
propagační předmět byla v průběhu roku vydána knižní záložka a nové pohlednice - zříceniny
hradu Cornštejn, zasněžený pohled a pohlednice k nové expozici živé přírody. Ke konci roku
pak již tradičně kalendářík na rok 2007.
Jako každý rok výtvarnice dle potřeby obnovila před sezónou orientační cedule a provedla
repasi stálých expozic.
O všech našich akcích – výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách
informujeme tisk, rozhlas i televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím
dvouměsíčníků, internetových stránek či pozvánek a ve venkovních vitrínách. Odborné i širší
veřejnosti je zpřístupněna studovna a badatelka ke studiu odborné knihovny muzea a sbírek.
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V oblasti plánování mezi důležité priority bylo jednání s Městem Znojmem o možnosti
převedení minoritského kláštera do majetku zřizovatele, dále vyřízení všech reklamací vůči
stavební firmě ZOSS, která prováděla rekonstrukci objektu bývalého klášterního špitálu.
Byly zahájeny přípravy pro novou archeologickou expozici v minoritském klášteře, která by
měla rovněž přispět ke zvýšení návštěvnosti muzea. Stávající expozice byla zpřístupněna
veřejnosti v 60.letech minulého století. Prozatím, a to i s ohledem na volby se nepodařilo
dořešit s Městem Znojmem vytápění výstavních prostor expozice, neboť ani tato část
minoritského kláštera není vytápěna. Za úspěch lze považovat i to, žlastník nechal zpracovat
projektovou dokumentaci na elektrické vytápění těchto prostor a nové řešení rozvaděčů. Ve
svých činnostech nemůžeme opomenout návštěvníky, bez kterých by naše práce ztrácela
smysl. Plán výstav a přednáškový cyklus se snažíme sestavit tak, aby oslovil co nejširší
veřejnost.
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 naší činnosti. V případě
pronajatých objektů minoritský klášter, Dům umění a znojemský hrad včetně rotundy svaté
Kateřiny, vlastník na základě našich podkladů vypracoval výhledový plán oprav. Muzeum
poskytovalo součinnost s probíhajícími opravami, a to jak na akcích prováděných přímo
Městem Znojmem - oprava hradního domku a výměna střešní krytiny na rotundě svaté
Kateřiny, národní kulturní památce, tak i na opravách prováděných za zaplacené nájemné oprava střechy, výměna ateliérových oken a zateplení ateliéru zadního traktu Domu umění,
oprava ochozu na hradě. Po rekonstrukci hradního domku, který již byl ve špatném stavu
budou návštěvníci moc využívat bezbariérové sociální zařízení, které po zbourání koníren na
hradě chybělo, muzeum získá služebním byt a depozitární prostor. V minoritském klášteře
probíhaly stavební práce na navrácení pokladny - vrátnice do původních prostor. Bohužel se
nám již do konce roku nepodařilo stihnout dodávku výroby nábytku. V Domě umění byla
opravena střecha včetně výměny ateliérových oken a zateplení ateliréru v zadním traktu
objektu a zároveň i instalován nový hromosvod. Na hradě se uskutečnila plánována výměna
čidel a rozšíření EZS o půdní depozitář, neboť stávající systém byl více jak 10 let starý a
nevyhovoval z důvodu velké poruchovosti a technických podmínek. Na tuto akci jsme
obdrželi v měsíci listopadu dotaci ve výši 330 tis. Kč z Programu ISO A MK ČR. Z
programu ISO D MK ČR jsme obdrželi 300 tis.Kč na nákup bezpečnostní vitrín pro novou
numismatickou expozici J. Květoně a 100 tis. Kč na monitorovací systém Hanwell pro novou
expozici živé přírody. V Příměticích a na zřícenině hradu Cornštejn jsme po skončení
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sezóny, díky účelové dotace od zřizovatele ve výši 501 tis.Kč, zahájili stavební práce na
zajištění statiky hradebních zdí návštěvnických tras. V Památníku Prokopa Diviše byla
provedena pouze nezbytná drobná údržba. V areálu objektu bývalého klášterního špitálu se
uskutečnila plánována oprava vnější části hradební zdi a v její koruně vyrostla stavba
vyhlídkového altánu. Na tuto akci jsme obdrželi finance z Programu MPR(250 tis.Kč) a
účelovou dotaci od zřizovatele (249 tis.Kč). Dle plánu byla 10.2.2006 dokončena v Domě
umění výměna nevyhovujících svítidel v přízemí na schodištích a ve výstavních prostorách 1.
patra.
Řízení - za činnosti jednotlivých oddělení – přírodovědné, společenskovědní, služeb a
správy budov odpovídají vedoucí těchto oddělení. Ekonomický úsek je podřízen ředitelce.
Zpravidla jedenkrát měsíčně se konají porady vedoucích, do týdne pak, dle organizačního
řádu, svolávají vedoucí porady svých oddělení.
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, 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 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. Návštěvníci využívají i dny, kdy si zdarma mohou prohlédnou naše
expozice a krátkodobé výstavy. Problém máme trochu se standardem fyzické dostupnosti,
který však nemůžeme výrazně změnit v pronajatých objektech. Bezbariérový přístup je do
památkových objektů v majetku kraje. Co se týká objektů ve vlastnictví Města Znojma je
přístup do 1. patra minoritského kláštera zajištěn výtahem z vedlejší budovy klášterního
špitálu. Co se týká hradu je možný přístup do přízemí, přístup do prvního patra je již ve
spolupráci s vlastníkem vyřešen projekčně. Dům umění je přístupný v přízemí. Přístup do
patra se doposud nepodařilo ve spolupráci s vlastníkem a památkáři vyřešit.
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1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
1.1. Přírodovědné oddělení
1.1.1. Botanika
a) selekce
– během roku 2005 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibližně 170
dokladových položek cévnatých rostlin a 20 exemplářů mechorostů
– dne 27. 11. 2006 bylo koupeno od Mgr. Zdeňka Musila 34 ks herbářových položek (kupní
smlouva č. 72/2006)
– bylo pořízeno cca 200 dokumentačních fotografií rostlin, rostlinných společenstev a jejich
biotopů
b) tezaurace
– sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové položky
– většina sběrů je již určena a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých
rostlin
– hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu
– byl započat převod přírůstků do 2. stupně evidence průběžně po ukončení revizí kritických
skupin taxonů příslušnými odborníky. Vzhledem k časové náročnosti realizace Expozice živé
přírody, dokončování inventarizace maloplošných chráněných územích pro krajský úřad a
přípravě prezentací a rukopisů článků v souvislosti s konferencí 15 let NP Podyjí nebyla
evidence sbírek zvládnuta v plánované rozsahu a bude dokončena v průběhu roku 2007
– inventární revize 3. části mykologické podsbírky proběhla dle plánu 4. 10. 2006
– proběhla revize herbářových položek rodu Orobanche a Potamogeton odbornými
pracovníky Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a zápis revidovaných položek do
počítačové evidence sbírky (DEMUS Botanika)
– desinsekce depozitárních prostor proti hmyzím škůdcům aplikací aerosolu
organofosfátových přípravků byla provedena specializovanou firmou dne 24. 3. 2006
v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM
1.1.2. Geologie
a) selekce
- Vlastní výzkumnou a dokumentační činností geologického pracoviště došlo v průběhu roku
2006 k rozšíření geologických podsbírek mineralogické a petrografické. Souviselo to s
ukončením dvouletého výzkumného úkolu a hodnocením jeho dílčích výsledků, vlastní
činností v terénu a v rámci spolupráce s veřejností. S ohledem na dlouhodobou pracovní
neschopnost však byla k zařazení do sbírek připravena menší část nově získaného materiálu.
- Do geologických podsbírek bylo získáno 30 ks minerálů (přír.číslo 51/06) a 10 ks hornin
(přír.č.50/06) z krystalinika jihozápadní Moravy.
- Plánované vyhodnocení záchranného paleontologického výzkumu z lokality Hrušovany bylo
odloženo. Důvodem bylo rozšíření původní kolekce o nový materiál. Práce bude provedena
v následujícím období roku 2007.

7

- Při sledování a dokumentaci krátkodobě přístupných stavebních odkryvů bylo v průběhu
roku získáno dalších 65 ks vzorků minerálů a hornin. Ke studiu těžkých minerálů bylo
odebráno 22 vzorků horninových substrátů. Po ošetření, preparaci nebo dalších úpravách
budou zařazeny do geologických podsbírek.
- Uskutečnil se sběr 45 ks křemenných hranců z oblasti štěrkových teras. Dokladový materiál
bude použitelný pro hodnocení dynamických dějů v nejmladším geologickém období.
- Byla prováděna fotodokumentace geologických jevů a objektů. Získány byly snímky
z průběhu jarních a letních povodní na Dyji a Jevišovce. Pokračovala fotodokumentace
kamenných památek. Byla provedena fotodokumentace nově objevených podzemních chodeb
u Míšovic.
Nákup:
- Podle plánu se ve spolupráci s nákupní komisí uskutečnil nákup do sbírek. Jednalo se o dva
fulgurity (přírodní skla) do petrografické kolekce. Do sbírek byly zapsány pod přír.číslem
49/06.
Bez odezvy zůstal pokus o obnovení kontaktu s pozůstalými po RNDr. Žákovském z
Bratislavy (rodák ze Znojma). Rodina v minulosti nabízela mineralogickou sbírku
s regionálním obsahem. Prozatím nerealizovaný převod sbírky zůstává mezi vytčenými úkoly
geologického pracoviště.
b) tezaurace
- Evidence nově získaných přírůstků do geologických podsbírek probíhala v návaznosti na
jejich postupné zpracování. Byla provedena evidence přírůstků z roku 2005 a to č. 27/05,
28/05 a částečně č.79/05 v mineralogické podsbírce a č. 77/05 a 78/05 v petrografické
podsbírce. Z přírůstků za rok 2006 bylo evidováno přír.č. 49 v petrografické podsbírce.
- Hlášení změn do CES proběhlo ve standardních termínech
- Pokračovala evidence fotodokumentace, přičemž podstatná část nově zpracovaných
materiálů je součástí dokumentace ukončeného projektu RK04P03OMG005. Evidenční řada
fotoarchívu geologického pracoviště končí číslem 2726.
- Proběhla plánovaná revize mineralogické podsbírky v číselné řadě Ga 1 – Ga 2455 (oproti
plánu byla revidovaná řada rozšířena a nově evidované přírůstky).
- V souvislosti s revizí proběhla úprava uložení části mineralogické podsbírky ve stávajícím
mobiliáři. Z technických důvodů se neuskutečnilo plánované doplnění mobiliáře.
- Dezinsekce depozitárních prostor na půdě proběhla v průběhu roku 1x .
- Při přípravě revize mineralogické podsbírky a během předsezónních úprav expozice bylo
ošetřeno cca 50 předmětů.
- Ve spolupráci s konzervátorskou komisí se uskutečnilo v expozici neživé přírody měření
intenzity osvětlení a změn mikroklimatu. Zjištěné nebezpečné kolísání teploty a vlhkosti bylo
eliminováno temperováním expozice.
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1.1.3. Zoologie
a) selekce
Vlastní sběr a převzetí nálezů:
– Do zoologické podsbírky bylo získáno 24 exemplářů dermoplastických preparátů
obratlovců (přír. čísla 32 a 33 /2006). Preparace většiny z nich byla provedena pro vystavení
v dokončované expozici živé přírody.
– Vlastním sběrem byly získány dva exempláře uhynulých netopýrů nalezených při kontrole
zimovišť a letních kolonií. Převzetím nálezů bylo od spolupracující veřejnosti získáno 8
exemplářů ptáků, které byly uloženy do mrazícího boxu. O jejich preparaci a zařazení do
sbírky bude rozhodnuto později dle finančních možností muzea a časových možností
preparátora.
– Do podsbírky entomologické bylo vlastním sběrem získáno 870 exemplářů brouků,
především z dokumentace inventarizačních výzkumů a dokumentace mokřadních lokalit (přír.
čísla 34, 39 a 68/2006).
– Byla provedena fotodokumentace kolonií netopýrů a několika druhů rostlin v rámci
dokumentace mokřadů. Pokračovala fotodokumentace biotopů v rámci inventarizačního
průzkumu tří lokalit pro krajský úřad.
Nákup:
– V roce 2006 byla nákupem získána významná regionální entomologická sbírka Františka a
Jana Kobylákových. Byla evidována pod přírůstkovým číslem 61/2006 a obsahuje více než
4000 exemplářů brouků.
b) tezaurace
– Byla provedena evidence nově získaných přírůstků do zoologické podsbírky. Z podsbírky
entomologické byla dokončena evidence přírůstkových čísel 49 a 50/2005, provedena byla
také evidence přírůstkových čísel 34, 39 a části čísla 68/2006. Celkem se jedná o 600
exemplářů brouků.
– Pokračovala PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky.
Evidovány byly nově zpracované čeledi brouků – Byrrhidae a Oedemeridae. Pokračovala také
evidence staré sbírky motýlů, nebyla však dosud dokončena. Celkem se podařilo evidovat asi
550 exemplářů ze staré entomologické sbírky.
– Ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES.
– Po instalaci software pro evidenci fotoarchivu byla evidována část fotomateriálu pořízená
v rámci přípravy expozice živé přírody v roce 2005.
– Revize proběhla podle plánu.
– V souvislosti s revizí proběhla výměna konzervačních tekutin, nádob na uložení a
identifikačních štítků u tekutinových preparátů obojživelníků a plazů. Doplněny byly
konzervační tekutiny také u některých preparátů ryb.
– Proběhla likvidace vzorků již vyřazených ze sbírek (tekutinové preparáty ryb a původní
konzervační tekutiny).
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– Desinsekce depositárních prostor proběhla pouze v jednom termínu (24. 3.). Podzimní
termín byl v letošním roce zrušen vzhledem k tomu, že komise pro kontrolu depositářů
nezjistila výskyt škůdců na pracovišti.
– Taxonomické revize další části entomologických sbírek – nově revidována byla čeleď
vyklenutcovití (Byrrhidae) – provedl RNDr. Milan Boukal, Ph.D., z referátu OŽPZ KÚ
Pardubického kraje. Pro ostatní skupiny se dosud nepodařilo příslušné specialisty najít.
– Rekonstrukce čeledí mandelinkovití a nosatcovití ze staré sbírky nebyla dosud dokončena.
Důvodem je jednak nedokončená repreparace části exemplářů mandelinek, především však
skutečnost, že v nejbližší době by měl vyjít nový a moderněji členěný seznam druhů těchto
skupin pro území ČR. Pokládám proto za účelné počkat s dokončením této činnosti do doby,
kdy bude možno tento nový taxonomický podklad pro členění sbírky využít.
– Opravy poškozených exemplářů brouků – ve spolupráci s konzervátorkou Alenou
Komendovou bylo repreparováno asi 100 exemplářů brouků ze staré sbírky. Tím byla
dokončena oprava čeledi nosatcovití (Curculionidae).
– Opravy poškozených dermoplastických preparátů pro novou expozici, které se nepodařilo
realizovat v roce 2005, byly provedeny před instalací expozice v I. čtvrtletí 2006.
Z tezauračního oddílu plánu na rok 2006 nebyly některé činnosti provedeny v plánovaném
rozsahu. Jedná se o dokončení evidence staré sbírky motýlů, pokračování rekonstrukce a
evidence staré sbírky brouků. Kromě důvodů uvedených již u těchto konkrétních bodů je
potřebné pro vysvětlení zmínit, že většina těchto prací byla plánována na IV. čtvrtletí. V něm
ovšem došlo k původně neočekávanému nárůstu časové náročnosti prací spojených
s přípravou konference k 15. výročí NP Podyjí (práce v přípravném výboru, příprava 4
prezentací a 2 rukopisů článků) a také k neobvykle časově náročné redakční přípravě sborníku
Thayensia z této konference (16 rukopisů, 29 abstraktů prezentací). Realizace plánovaných
evidenční a rekonstrukčních činností navázala bezprostředně po začátku roku 2007 a bude
dokončena co nejdříve.

1.2. Společenskovědní oddělení
1.2.1.Archeologie
a) selekce – aktivní i pasivní a akvizice
Záchranné archeologické výzkumy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dešťová kanalizace u kostela sv. Jiljí v Jaroslavicích
Rekonstrukce podlahy severní kaple v chrámu sv. Mikuláše ve Znojmě
Výstavba vodovodu v Mikulovicích
Výstavba inženýrských sítí v Oblekovicích u Znojma
Cyklistická stezka Znojmo, nám. Svobody, ulice Dělnická, Stanislavova
Hevlín, budování informačního centra
Hevlín, budování elektrifikace satelitního sídliště Severozápad (dokončení)
Rekonstrukce domu v Mikulovicích (v blízkosti románského kostela)
optický kabel Znojmo, Přímětická - Agrodům
Dozorování výstavby několika RD (lokality Znojmo, Prosiměřice, Šatov, Těšetice,
Žerotice apod.)
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Uvedený bod činnosti zahrnuje vedení záchranných archeologických výzkumů ve smyslu §
22, odst. 1 zákona č. 20/1987Sb. a následujících novel 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 je uzavírání smluv o dílo a následné
záchranné archeologické výzkumy.
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.
Neméně důležitou je kontrola archeologických lokalit sbírkotvorné oblasti, kde zjišťujeme,
obdobně jako v ostatních okresech České republiky, jejich vylupování majiteli detektorů
kovů.
b) Ochrana a kontrola archeologických lokalit (terénní rekognoskace)
- Moravskokrumlovsko
- Hostěradicko
- Hrušovansko a Jaroslavicko
- Litobratřicko
- Jevišovicko
- oblast Národního parku Podyjí
- Vranovsko
Termín: průběžně
b) tezaurace
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 očíslování jednotlivých kusů souboru štípané industrie z lokality Jevišovice I.

-

Úklid archeologických expozic „Archeologie Znojemska“ v bývalém minoritském
klášteře a archeologické části ve výstavních sálech hradu.

-

Vylíčení, úklid a instalace regálů depozitáře archeologických sbírek (nově zařizovaný
depozitář II pro nové přírůstkové soubory)

-

Kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek
Termín: průběžně

A) Evidence sbírek
Převod přírůstků do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální
evidence sbírek MK ČR
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 aj.)
A 31 373/1-23 Znojmo-Horní Česká 18, 23 ks (1/06), A 31 401/1-196 Znojmo-Václavské
nám.3, 239 ks (66/06), A 31 426/1-6 Znojmo-INTERSPAR, 6 ks (7/06), A 31 440/1-49
Přeskače, 49 ks (4/06), A 31 443/1-7 Znojmo-Horní Česká 35, 7 ks (21/06), A 31 444/1-18
Havraníky, 18 ks (6/06), A 31 446/1-151 Hodonice ČOV, 151 ks, (22/06), A 31 448/1-166
Znojmo-Veselá ul. 8, 166 ks (31/06), A 31 449/1-3 Hevlín, 3ks (2/06), A 31 451/1-381
Šanov, 400 ks (3/06), A 31438/1-6 Dyje, 6 ks (5/06)
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- soubor přírůstků zainventovaných v 1. stupni obsahoval celkem 1 068 ks artefaktů
- soubor již nyní obsahuje inventární čísla: A 1 - A 31 469
Termín: květen, listopad
b) Postupný převod přírůstků z minulého období do 2. stupně evidence (program DEMUS) a
hlášení změn do Centrální evidence sbírek (CES) MK ČR.
29/05-A 31402/1-7, 30/05-A 435/1-11, 31/05-A 31434/1-130, 33/05-A31433/1-526, 37/05-A
1436/1-13, 38/05-A 31437/1-29, 47/05-A 31422/1-1182, 48/05, 73/05, 1/06, 2/06, 3/06, 4/06,
5/06, 6/06, 7/06, 21/06, 22/06, 48/05-A 31405/4326-17262, 73/05-A 31441/1-878, 1/06-A
31373/1-23, 2/06-A 31449/1-3, 3/06-A 31451/381, 31/06
viz uvedený soubor archeologických artefaktů v počtu 16 117 ks
Termín: květen, listopad
c) Počítačová evidence sbírek:
Pokračování v postupném převodu evidence archeologických sbírek do počítačové formy
(DEMUS – katalog). Pracoviště archeologie a archeologické památkové péče přikročilo v
rámci spolupráce s Centrem informačních technologií MZM v Brně k transportu stávajících
dat podsbírky archeologie do nového systému DEMUS I. Do naší databáze jsme zajistili
rovněž přenos aktualizovaných dat Státního archeologického seznamu (SAS).
leden - prosinec 2006: zapsáno až A 23089 - A 24500 , tj. 1456 ks sbírkových předmětů
Termín: průběžně
B) Inventarizace sbírek
Každoroční inventarizace části archeologické podsbírky v rozsahu inv. č. A 27 001 - 30 000.
Termín: III. Q, 8. 9. 2006
Celkem: 9 638 ks archeologických artefaktů
1.2.2.Historie
a) selekce – aktivní i pasivní a akvizice:
- Průběžně bylo pokračováno ve vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických
sbírek sběrem v terénu i akvizicí, spolupráce se sběrateli a starožitníky v regionu. Do
historických sbírek bylo získáno celkem 12 kusů.
- Pokračování ve fotodokumentaci památníků obětem I. světové války v regionu, byly
zdokumentovány památníky v Únanově, Plavči, Němčičkách, Rudlicích a Mikulovicích.
- Studium a heuristika v archivních fondech SOkA ve Znojmě v souvislosti s připravovanou
expozicí sv. Klementa Maria Hofbauera a novou publikací 780 let Prosiměřic.
b) tezaurace:
ad a) Byla dokončena odborná determinaci podsbírky militárií, včetně fotodokumentace a
převedení do databáze DEMUS katalog, jednalo se o exponáty uplatněné v expozici na hradě.
ad b) Pokračování v odborné determinaci, nové evidenci a novém uložení podsbírky listin,
v rámci přípravných prací plánované revize, ve spolupráci s A. Domanskou. Celkem bylo
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nově determinováno 1844 ks listin (v plánu bylo 1500 ks), do databáze DEMUS katalog bylo
zapsáno 678 listin.
ad c) V I. stupni evidence bylo celkem zaevidováno 12 ks nových sbírkových předmětů.
ad d) Sbírkové předměty získané v roce 2004 a 2005 byly zaevidovány ve II. stupni evidence,
do databáze Demus katalog bylo zapsáno 368 kusů.
ad e) Evidence konzervátorských zásahů na sbírkových předmětech prováděna průběžně při
přebírání sbírkových předmětů z konzervátorské laboratoře. Během roku 2006 prošlo
konzervátorskou laboratoří (A. Dománská) 3598 ks sbírkových předmětů.
ad f) Nahlášení nových př. čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR – 5.5. 2006 byla
provedena aktualizace CESu a nahlášeno př. č. 67 – 71, 74 – 75 za rok 2005. Dne 10. 11.
2006 bylo nahlášeno př. č. 25 – 28, 52 – 53 za rok 2006, dále byly nahlášeny inv. čísla u př. č.
50/2004, 26/2005, 32/2005, 41/2005, 42/2005, 51/2005, 52/ 2005, 67 – 69/2005, 74/2005
g) Organizační zajištění jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost JMM, které se
uskutečnilo 7. 10. 2006, vedení spisové agendy.
Revize sbírek
Fyzická kontrola proběhla dne 7. 12. 2006.
Přípravné práce na plánované etapě IV. části podsbírky listin v rozsahu 1844 (plán 1500) ks
probíhaly v době od 5. 1. 2006 – 31. 10. 2006 a navíc byla zrevidovaná podsbírka hudebních
nástrojů v rozsahu 48 ks, přípravné práce probíhaly ve dnech 3. 10. 2006 – 17. 10. 2006.
Přípravné práce probíhaly ve spolupráci s konzervátorkou A. Dománskou. Všechny listiny
z pozůstalosti Alice Wienerové byly silně znečištěny. Musely být odprašněny, vysáty
vysavačem, desinfikovány a očištěny speciální gumou a čistícím prostředkem (viz
konzervátorská karta). Dále byla provedena restaurátorská oprava všech poškozených listin
speciálními japonskými zažehlovacími páskami. Jednotlivé listiny byly uloženy do nových
obálek A4 s označením inventárního čísla a čísla krabice. Všechny listiny byly opatřeny
novými identifikačními štítky s přesným inventárním číslem. Bylo pokračováno v dočíslování
neočíslovaných (neroztříděných) předmětů. Tyto přípravné práce proběhly v laboratoři A.
Dománské.
Determinace listin byla upřesněna u všech položek (převážná část fondu listin je v němčině),
včetně rozměrů a stavu materiálu. U některých exponátů bylo provedeno přeurčení
(redeterminace). Revidované listiny byly uloženy do nových krabic (č. 1 – 21) s novými
lokačními štítky. Všechny tyto informace byly zaznamenány do soupisu listin z generální
revize z roku 1986 na str. 610 - 699.
Péče o sbírky
- V průběhu roku probíhaly práce na novém uspořádání a uložení části podsbírky listin
z pozůstalosti Alice Wienerové v rámci přípravných prací plánované revize, jednalo se
celkem o 1844 ks (plán 1500 ks) – blíže viz revize sbírek.
- Pokračování ve scanování listin archivní povahy, pohlednice a historických fotografií,
celkem bylo oscanováno 76 ks z konce 19. století a I. pol. 20. století a jejich elektronický
přepis na CD disk.
- Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro konzervování a pro
restaurování včetně dohledu nad prováděnými pracemi. Do laboratoře JMM bylo předáno A.
Dománské 1904 ks listin, které byly odprašněny a desinfikovány, z toho 612 ks bylo
zrestaurováno. Dále bylo předáno ke konzervaci 1654 ks sbírkových předmětů z podsbírky
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řemesel (celkem bylo zrestaurováno 3598 ks)., z toho u 1250 ks řemesel byla provedena
fotodokumentace – A. Dománskou a A. Vysočanovou, dále byla pořízena fotodokumentace u
dalších exponátů – 188 ks z podsbírky textilu (139 ks přírůstků), zbraní a řemesel.
Odborný restaurátorský zásah byl realizován u 3 kusů sbírkových předmětech (2x z podsbírky
zbraní a 1x z podsbírky textilu).
- Kontrola a ošetření podsbírky textilu proti biologickým škůdcům byly konány pravidelně
jedenkrát za měsíc. Pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek byly
konány průběžně.
Odborná spolupráce
ad a) Spolupráce s PhDr. Janem Šmerdou, vedoucím numismatického odd. MZM v Brně při
přípravě nové numismatické expozice. V laboratoři MZM byly zhotoveny galvanoplastické
kopie nejvzácnějších mincí ze sbírky Josefa Květoně, které nahradí vzácné originály.
ad b) Spolupráce se SOkA ve Znojmě při shromažďování materiálu k expozici muzea Města
Znojma – sv. Klement Maria Hofbauer.
Další spolupráce:
- spolupráce s dr. Stanislavem Tesařem z Masarykovy univerzity v Brně – zajištění odb.
článku o Jiřím Fukačovi (rodák ze Znojma), profesoru hudební vědy na MU v Brně - bývalý
prorektor, dlouholetý vedoucí Ústavu hudební vědy, člen Mezinárodní společnosti pro
hudební vědu..., článek vyšel v reg. tisku. Navázání kontaktu a jednání s manželkou dr.
Fukačovou o pozůstalosti po J. Fukačovi, o kterou má zájem JMM.
- při realizaci expozice Sv. K. M. Hofbauera pro Muzeum Města Znojma s P. Zdeňkem
Šilhánkem CSsR, Tasovice; P. Jindřichem Bartošem, děkanem, Znojmo; P. Marianem
Husekem OPraem, Znojmo – Louka; P. Hansem Hütterem CSsR, rektorem kláštera
redemptoristů ve Vídni, Rakousko; P. Stanislavem Přibylem CSsR, provinciálem Pražské
provincie redemptoristů, Svatá Hora; Gerhardem Schnablem, fotografem, Rakousko;
Varšavská provincie redemptoristů, Polsko; P. Lorenzem Voithem CSsR, provinciálem
Vídeňské provincie redemptoristů, Rakousko a dalšími.
- Spolupráce s dr. Stanislavem Hrbatým z Muzea východních Čech v Hradci Králové – při
zápůjčce sb. předmětů na výstavu.
- Spolupráce s Rakouských kulturním forem v Praze při realizaci putovní výstavy – viz plán
výstav
- Spolupráce s PhDr. Jaromírem Hanákem z Muzea Brněnska při zápůjčce exponátů do
expozice.
- Spolupráce s PhDr. Klárou Benešovskou z AV ČR v Praze – jednání o pozůstalosti po akad.
soch. J. T. Fischerovi do sbírek JMM
- Spolupráce s Mgr. Lubošem Polanským z num. odd. NM v Praze při vyhledání a zapůjčení
denárů velkého střížku, které zpracovával v rámci grantového projektu
- S dr. D. Stehlíkovou, vedoucí odd. dějin NM v Praze – fotodokumentace gotické monstrance
z Hnanic; s dr. B. Brodesserem z MZM při fotodokumentaci sb. předmětů z pol. 19. století.
- Spolupráce s ACR Alfa s.r.o. Praha – výběr a zaslání fotografií, včetně textové části pro
publikaci o sv. K. M. Hofbauerovi.
- Spolupráce s Obecním úřadem v Prosiměřicích při zpracování publikace 780 let Prosiměřic
a při realizaci výstavy k uvedenému výročí.

14

1.2.3.Dějiny umění
a) selekce – aktivní i pasivní
- Vyhledávání a získávání nových přírůstků do uměleckohistorických sbírek, spolupráce
se sběrateli a starožitníky, příprava nabídkových listů pro nákupní komisi, vyhotovení
kupních smluv
- Studium a dokumentace díla Oskara Pafky ve spolupráci se soukromými majiteli
akvizice
Finanční situace muzea umožnila akvizici sbírek formou nákupu „znojemik“ Do
uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i dary od soukromých osob,
a to ve spolupráci se sběrateli a starožitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny
k jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně
registrační listy.
Ze Starožitností Antique Galerie byly zakoupeny čtyři obrazy od J. Kopečka:
Zátiší, olej na lepence, Pohled na továrnu, tempera na lepence, Krajina s olšemi, olej na
lepence, Kolotoč, olej na lepence – př. č. 54/2006, dále dva kameninové džbány znojemské
provenience, plastika Ryby z firmy Keramia Sláma, váza z produkce firmy Ditmar – Urbach
– př. č. 57/2006
Od soukromých osob byly zakoupeny:
Obrazy H. Scheerpeltz: Nádvoří domu u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, olej na lepence – př. č.
65/2006
Karl Pospischil: Krajina s vesnicí , olej na lepence, Pohled do Podyjí, olej na lepence- př. č.
58/2006
Daniel Jan: Pohled na nádvoří znojemského hradu, olej na sololitu, Zátiší s pomeranči, olej na
sololitu. Kytice zvonků s růžemi, olej na lepence – př. č. 59/2006.
L. Šuleřová: Po sezóně, 2006, olej, sololit, Panorama Znojma z Kraví hory, pastel – př. č.
69/2006
KeramikaIvo Matula: čtyři plastiky z kameniny – Hostinský, Jaro, Houslista , Svatý Petr – př. č.
56/2006
Rivolová Marie: Objekt z pěti části – Prsty, 2001, kamenina,
a Každodenní předměty, 2002, kamenina – př. č. 55/2006
Eliška Danielová - zakoupeno 7 plastik z produkce Keramiky Kravsko Dudek, Holub, Čejka, Sojka, Sluka, Krocan, Pudl – př. č. 60/2006.
Dary:
Prof. J. Svoboda daroval po uskutečnění své výstavy v DU JMM dvě vázy z olovnatého
křišťálu – př. č. 40/2006, paní M. Klimtová část keramického servisu s ručním dekorem na
glazuře od Josefa Kutty – př. č. 41/2006 a Dr. Klára Benešovská darovala do sbírek kolekci
20 kusů plastik od Stefana Erdösche- př. č. 67/2006, která byla doposud uložena v JMM jako
depozitum.
Do sbírek lapidária byly předány z ÚAPP Brno čtyři kamenické prvky př. č. 24/2006.
b) tezaurace
a) Průběžný zápis sbírek do CES:dle zákona č. 122/2000 Sb.
Do CES byly zapsány dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 40/2006, 41/2006,
54/2006, 55/2006, 56/ 2006, 57/2006, 58/2006, 59/2006. 60/2006
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b) Převod evidence sbírek do databáze DEMUS- pokračování
v I. stupni evidence byly zpracovány přírůstky za rok 2006:
40/2006, 41/2006, 54/2006, 55/2006, 56/ 2006, 57/2006, 58/2006, 59/2006. 60/2006, 65/2006,
67/2006 69/2006 - 12
c) V databázi DEMUS byly zapsány a do II. stupně převedeny sbírky:
112 lapidárium (83/2004 = La 346-La 353, 81/2004 = La 354-La 398, 87/2004 = La 399-La
422, 86/2004 = La 423- La 453, 85/2004 = La 454, 24/2006 = La 455-La 458), 3 volné sochy
(27/2004 = Vs 244, 32/2004 = Vs 245, Vs 246,) 18 kusů keramiky 56/2005 = Kr 2050- Kr
2068.
d) O konzervátorských a restaurátorských zásazích na sbírkových předmětech jsou vedeny
restaurátorské zprávy a konzervační listy.
e) Při přípravě revize proběhla fotodokumentace podsbírky skla v depozitáři, na hradě a u
zapůjčených předmětů.
f) K zápůjčkám mimo JMM a o interních zápůjčkách byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o
zápůjčce (14 ks) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů, sbírkové předměty byly
fotodokumentovány.
g) fotodokumentace přírůstků za rok 2005, popis foto.
Revize sbírek
a) inventarizace podsbírky skla
Příprava od 3. 8. 2006 do 29. 8. 2006 kontrola
překontrolováno 10 % ze 239 inventárních čísel.

dne 25. 9. 2006. Fyzicky bylo

Péče o sbírky
a) bylo provedeno uložení a lokace části sbírky keramiky získané z Keramických závodů ve
Znojmě do skříní TIMUS v depozitáři II. patro DU
b) Konzervování a restaurování sbírkových předmětů:
V laboratoři JMM bylo ošetřeno celkem 27 ks sbírkových předmětů z uměleckohistorických
sbírek a to 21 ks sbírkových předmětů z podsbírky obrazů, dále 3 ks sb. předmětů z podsbírky
nábytku a 3 ks z podsbírky církevního umění.
Restaurování dodavatelsky:
Nábytek Na 553 ( renesanční truhla), Na 225 (renesanční skříňka) byl restaurován ve Vyšší
odborné škole uměleckých řemesel v Brně .
Demontáž regálů na knihy - Na 242 provedl na základě výběrového řízení Vladimír Páč,
restaurátor a konzervátor.
Obrazy O 231 a O 224 od F. Barbariniho byly restaurovány u Nadi Maškové, ak. mal.v
Praze.
Kresba O. Pafky Q 1655 byla restaurovaná u Renaty Bartoňové, ak. mal. v Brně.
Předání nábytku JUDr. Mareše (vlastnictví Znojemské Besedy), deponovaného na hradě,
k restaurování Z. Novotnému.
c) Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledování klimatické
podmínky také ve stále expozici v DU, v listopadu ve spolupráci s komisí pro kontrolu
depozitářů .
d) příprava expozice na hradě, úklid cínových sbírkových předmětů na zimní měsíce, úklid
muzejní expozice v Louckém klášteře a v radniční věži.
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1.2.4.Fotoarchiv a dokumentace
a) selekce – aktivní i pasivní a akvizice
Dokumentace současnosti
Odborná pracovnice zajišťuje kromě toho přenos dat do CES MK ČR za obě oddělení JMM,
organizaci a kompletaci dat pro CES ve spolupráci s odděleními JMM a aktualizaci dat
v programu CESik dle aktualizačních výpisů z MK ČR.
Těžiště práce spočívalo ve fotografické dokumentaci především muzejních výstav, ale také
činností kolegů z jiných pracovišť JMM. Důležitým bodem musí být 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 stavební aktivity na okrese
Znojmo.
K důležitým úkolů za r. 2006 patřilo:
- doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů,
drobných tisků atd. sběrem popř. nákupem
- fotodokumentace současnosti – aktuální události a jevy v regionu; výstavy, vernisáže a
akce JMM
Dokumentace současnosti
- doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných
tisků atd. sběrem – 189 ks.
- fotodokumentace současnosti - aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace
Znojma (rekonstrukce hradního domku, povodeň 2006, rekonstrukce kanalizace, oprava
střechy rotundy atd.) – 414 ks, fotodokumentace objektů JMM (Cornštejn) – 26 ks,
fotodokumentace vesnic (Hradiště, Přímětice, Uherčice) – 153 ks digitálních fotografií.
- „Muzejní noc“ 19.5.2006 od 19.00 do 23.00 – fotodokumentace – 200 ks
- dokumentace voleb do Poslanecké sněmovny a do městského zastupitelstva.
- dokumentace vernisáží a výstav – zdokumentováno 12 vernisáží a 21 výstav – celkem
2185 ks digitálních snímků.
- 321 ks (7 př. čísel) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti.
Fotoarchiv
- vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu,
vyhledávání a získávání nových přírůstků – 378 ks (21 př. čísel).
b) tezaurace – nejen tvorba a budování sbírkového fondu včetně jeho dokumentace, ale i
všechna opatření na jeho zachování, a to preventivní (adekvátní podmínky prostředí) a
aktivní (konzervování, preparace, restaurování)
Evidence sbírek
Dokumentace současnosti
- převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR – 7 př. čísel (321 ks).
- převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence - převod evidence do počítačové
databáze DEMUS, hlášení změn do CES - 4 ks (DS-CD 1 – DS-CD 4).
Fotoarchiv
- převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR – 21 př. čísel (378 ks).
- pokračování v počítačové evidenci sbírek v programu BACH-fotoarchív, postupný převod
přírůstků z předešlých let do 2. stupně evidence, zpracování v programu BACHfotoarchiv a hlášení změn do Centrální evidence sbírek MK ČR - 171 ks pozitivů (F VIII/
253 – F VIII/ 447) + určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy
oscanovány, 546 ks skleněných desek (D 1289 – D 1834) + určování neurčených snímků
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pomocí literatury a překladů z němčiny, očištění desek a jejich nové uložení v pol.
sáčcích.
- pokračování ve scanování vybraných historických pozitivů a následné připojení
oscanovaných snímků k evidenčnímu záznamu v počítačovém programu BACHfotoarchív – F VI/ 451 – F VI/ 1049 (916 ks).
Revize sbírek
Fotoarchiv
- revize vybrané části sbírky fotoarchívu (řada F V – cca 3051 ks) – splněno.
Péče o sbírky
Fotoarchiv
- pokračování v postupném odprašnění historických fotografií, negativů, diapozitivů a
uložení do nových krabic, resp. do nových polypropylenových sáčků v případě
skleněných desek – postupně dle potřeby, hlavně očištění nových přírůstků.
- pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek ve spolupráci s komisí
pro kontrolu depozitářů, průběžný úklid – průběžně plněno.
CES
- zajištění exportu dat do CES (včetně formulářů žádosti o provedení změn v CES) za
všechny 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.

1.3. Oddělení služeb
1.3.1 Knihovna
b) tezaurace
Přípravné práce na revizi sbírky starých tisků (840 položek) probíhaly 11. 9. 2006, fyzická
revize proběhla dne 13. 9. 2006.
V průběhu roku byl sledován stav knihovního fondu se zřetelem na biologické škůdce.
1.3.2.Konzervátorské laboratoře
b) tezaurace
ad a) Z archeologických výzkumů byly zpracovány tyto lokality: Kostel sv. Mikuláše, 2006
(A 31 457/1 - 37, celkem 80 ks); Mikulovice č. 132/5 u Štočků, 2006 - 4 banánové krabice,
materiál byl umyt a částečně slepen (A 31 461/1 - x); Šanov/mohylník, 2001 - přečíslováno
387 ks (A 31 451/1 - 381); Hrušovany nad Jevišovkou, 2005 - zpracováno 6071 ks (A
31 445/1 - 1777.
ad b) Pokračování v rekonstrukci a restaurování silně poškozeného betlému, vzhledem k jeho
značnému poškození je vlastní restaurování velmi náročné, jeho úplné dokončení proběhne
v roce 2007.
ad c) V rámci inventarizace části sbírky JMM ve Znojmě stanovené na rok 2006 bylo na
pracovišti historie pokračováno ve zpracování podsbírky listin, jednalo se již o IV. etapu, kdy
na fyzickou revizi byla připravena část pozůstalosti Alice Wienerové. Spolupráce
s pracovištěm historie na přípravných pracích byla zahájena již 5. ledna a pokračovala do 31.
10. Celkem bylo v laboratoři odprašněno, desinfikováno a očištěno 1844 ks (v plánu 1500)
listin a dále byla provedena oprava všech poškozených listin, zrestaurováno bylo celkem 612
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kusů. Jednotlivé listiny byly uloženy do nových obálek A4, které byly označeny inventárními
čísly a čísly krabic, ve kterých byly uloženy. Všechny listiny byly opatřeny identifikačními
štítky s přesným inventárním číslem. Revidované listiny byly uloženy do nových krabic (21
ks) s novými lokačními štítky. Navíc byla provedena konzervace 60 kusů diplomů a čestných
uznání, které byly zrestaurovány. Laboratoří prošlo celkem 1904 ks sbírkových předmětů
z podsbírky listin.
ad d) Z pracoviště historie byla provedena konzervace 1650 ks tiskařských štočků
z dvougenerační dílny p. Skypala ze Znojma. U 1250 ks štočků byla provedena kompletní
konzervace, včetně fotodokumentace a základního popisu jednotlivých štočků do programu
Excel. Nově zpracované štočky byly jednotlivě uloženy do nových obálek a kartonových
krabic (fotodokumentace a zpracování v PC bylo realizováno ve spolupráci se sl.
Vysočanovou).
ad f) Pro zoologické pracoviště byla provedena repreparace exemplářů brouků ze staré
entomologické sbírky u 97 ks; bylo preparováno celkem 564 ks z nových sběrů v terénu,
spolupráce při likvidaci vyřazených vzorků ze sbírky tekutinových preparátů (18.7.2006).
ad g) Spolupráce s pracovištěm geologie při pořizování latexových otisků při terénních
pracích se neuskutečnila, nenaskytla se vhodná příležitost k dokumentaci zajímavé lokality;
proběhla spolupráce na přípravě revize plánované části podsbírky mineralogie
h) V rámci realizace nové expozice Živá příroda pokračovala spolupráce s pracovištěm
botaniky při preparaci a fixaci nových sběrů mykologického, bryologického a
lichenologického materiálu a při fixaci herbářových položek cévnatých rostlin.
ch) Členové komise pro kontrolu depozitářů zajistili dezinekci sbírek dne 24.3.; pravidelné
kontroly depozitářů proběhly ve dnech 12. 11. a 16. 11., z této kontroly byla vypracovaná
zpráva; dále byly změřeny světelné podmínky v expozicích v DU a v Živé přírodě v MK; byly
zlikvidovány nepoužívané chemikálie; spolupráce při zprovoznění čidel systému Hanwell a
při instalaci EZS na hradě v depozitářích pracoviště historie.

2.Prezentace
2.1. PLÁN VÝSTAV
Veřejné muzejní služby cílené především na školní mládež a také na zájemce z řad široké
veřejnosti jak od nás, tak ze zahraničí, a to v naprostém souladu s ustanovením zákona č.
483/2004, zvláště § 10a, byly uplatněny především při výstavní, expoziční a přednáškové
činnosti JMM.
DŮM UMĚNÍ – I. POSCHODÍ
Znojmo v průběhu staletí
Z fondů JMM ve Znojmě, při příležitosti 780. výročí první písemné zmínky o Znojmě
2.3. – 20. 5. 06
Jiří Kolbaba – FOTOGRAFIE
29. 5. – 8. 7. 06
Jaroslav Svoboda – SKLO
13. 7. – 31. 8. 06
Znojemský hrozen - Vyhnání z ráje
4. 9. – 6. 10. 06
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Libuše Šuleřové s názvem Příběhy a události
Z důvodu odmítnutí se nekonala výstava Skupiny Chagall – výtvarníci z Čech, Moravy a
Slovenska. Byla realizovaná náhradní výstava obrazů znojemské autorky
3. 11. – 6. 1. 07
DŮM UMĚNÍ – GALERIE J.T.FISCHERA
Znojmo v průběhu staletí
Z fondů JMM ve Znojmě, při příležitosti 780. výročí první písemné zmínky o Znojmě
2.3. – 8. 5.
Staré Znojmo z fotoarchivu JMM
13. 7. – 6. 10.
Skupina Chagall – se nekonala z důvodu odřeknutí
DŮM UMĚNÍ – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
Srbská církevní grafika
20. 2. – 1. 4.
Výstava prodejních obrazů a grafiky
4. 4. – 7. 4.
Fotografie od Karla Nathera – Staré Znojmo
Spolupráce s M. Klimtovou
4. 5. – 31. 8.
Výstava fotografií O. Maška a B. Hokeše - Znojmo v paprsku světla
Výstava fotografií k 780. výročí Znojma (přesunuta z ambitu minoritského kláštera)
21. 9. - 10. 11.
Vánoční malování – nejlepší kresby z celostátní soutěže pořádané DDM Šumná
23. 11. – 6. 1. 2007
MINORITSKÝ KLÁŠTER - MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
Z historie četnictva a policie na Znojemsku
do 21. 5.
Mechorosty
botanická výstava připravená ve spolupráci s bryologickým odd. MZM v Brně
1. 6. – 31. 8.
Minerály zemí Evropy
7. 9. - 30. 11.
MINORITSKÝ KLÁŠTER – AMBIT
Velikonoce 2006 – výstava jarních a velikonočních vazeb
6.- 4. – 23. 4.
Berta von Sutner - Rakouské kulturní forum v Praze
ke 100. výročí udělení Nobelovy ceny míru Bertě von Sutner
30. 6. – 31. 8.
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Poznej krásy jižní Moravy a Dolního Rakouska - výstava fotografií (akce mimo plán)
24. 10. - 3. 11.
Tajemství tvaru, barvy, krásy...
Výstava k 30. výročí založení pedagogického školství ve Znojmě (akce mimo plán)
9. 11. - 30. 11.
Advent a Vánoce 2006 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo,
Dvořákova 19 = vánoční vazby
7. 12. 06 – 14. 01. 07

2.2. Přírodovědné oddělení
2.2.1. Botanika
– Výstava „Mechorosty známé neznámé“. Byla zapůjčena z MZM v Brně a proběhla dle
výstavního plánu v malém výstavním sále a na části chodby před ním. K výstavě byl katalog
v komisním prodeji.
– Expozice živé přírody Znojemska. Instalace expozice proběhla ve spolupráci s dalšími
pracovišti JMM v plánovaném termínu a byla otevřena dne 27. 4 2006. Úprava a konzervace
použitého rostlinného a mykologického materiálu byla provedena ve spolupráci s
konzervátorským oddělením (A. Komendová). Během instalace bylo pořízeno cca 200
dokumentačních fotografií. Byl navržen a vyroben plakát a navrženy tématické pohlednice.
Byly zahájeny práce na cizojazyčném průvodci. Ve výstavním prostoru určeném pro
krátkodobé prezentace proběhly 3 výstavy (výstavy fotografií z realizace expozice, výstava
fotografií ing. Romana Bednáře na téma „Příroda Bulharska“ a prezentace posterů
z konference 15 let NP Podyjí).
Muzejní programy
- Muzejní noc. Prezentace nové expozice živé přírody s odborným výkladem a minisoutěží
s pomocí stavebnic trvale umístěných v dětském koutku expozice.
2.2.2. Geologie
- Geologické pracoviště se zapojilo do přípravy a realizace nové přírodovědné expozice Živá
příroda Znojemska a to především při modelování geologických objektů, výběru a adjustaci
přírodnin.
- Ve spolupráci s mineralogicko-petrografickým oddělením MZM v Brně byla v prostorách
minoritského kláštera připravena výstava Minerály zemí Evropy. K výstavě zpřístupněné
v termínu 7.9.- 28.11. byly pro prezentaci v JMM připraveny grafické a textové materiály,
doplněna byla doprovodnými akcemi.
- Spolupráce s muzeem v Břeclavi - zápůjčka reprodukcí obrazů Z. Buriana a souboru
zkamenělin
Muzejní programy
- Pro tradiční přednáškový cyklus muzea byla připravena přednáška "Zlato a další těžké
minerály v sedimentech Dyje a povodňová vlna v roce 2002". Uskutečnila se 23.3.
- V rámci akcí "Muzejní noc" v Jihomoravském muzeu (proběhla 19. 5.) byla geologem
připravena prohlídka podzemních chodeb pod NKP – románskou rotundou. Během výkladu,
který byl zaměřen na techniku ražení chodeb a geologické zajímavosti znojemského hradního
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ostrohu byly ve tmě chodeb předvedeny některé vlastnosti minerálů a hornin (fosforescence,
luminiscence, fluorescence, aj.).
2.2.3. Zoologie
– Expozice živé přírody byla dokončena a otevřena podle plánu. Spuštěna byla také PC
prezentace.
- V části expozice určené pro dočasné výstavky byly během roku obměněny 3 doprovodné
prezentace. První z nich byla výstava fotografií z přípravy expozice, dále pak autorská
výstava fotografií přírody a třetí výstava posterových prezentací z konference k 15. výročí NP
Podyjí.
- Připraven byl také plakát k expozici, návrh tématických pohlednic a text pro překlad
krátkého průvodce expozicí pro cizojazyčné návštěvníky.

2.3. Společenskovědní oddělení
2.3.1.Archeologie
zpracování libreta, scénáře a návrhů textů nové expozice „Archeologie na Znojemsku.
Klenoty z našeho pravěku až středověku“.
- jednání s vybraným architektem nové expozice „Archeologie na Znojemsku. Klenoty z
našeho pravěku až středověku“.
- organizace a uspořádání tématických pracovních návštěv realizačního týmu:
Geheimnisvolle Kreisgräben, Schloß Klein-Wetzdorf a Krahuletz-Museum Eggenburg,
Rakousko 19. 9. 2006.
- organizace a uspořádání tématických pracovních návštěv realizačního týmu: Anthropos
pavilon, Moravské zemské muzeum v Brně, 22. 9. 2006.
Termín: leden/únor 2006; průběžně
- Spolupráce:
s pracovištěm archeologie Muzea Města Brna a Vlastivědného muzea v Olomouci na výstavě:
„Sága moravských Přemyslovců“ (700. výročí zavraždění Přemysla Otokara III., vymření
přemyslovského rodu po meči) – výběr exponátů ze sbírek JMM a zápůjčka.
- Retuš:
archeologické části stálé expozice Z dějin Znojemska - znojemský hrad
stálé expozice Archeologie Znojemska – minoritský klášter
Termín: březen – duben
- tématická výstavní akce z činnosti pracoviště archeologie a archeologické památkové péče
JMM ke Dni muzeí (prostory MK):
- výstavka „Výsledky archeologického výzkumu opevnění z doby bronzové u Hrušovan n/J“
- poster „Cesta letadlem do pravěku. Letecká archeologie na Moravě.“
- organizační zajištění prezentace významných sbírkových předmětů z archeologických sbírek
a archeologického výzkumu („Exponát měsíce“ aj.)
Termín: průběžně
- spolupráce při výtvarných výstavách JMM:
- Prof. Jaroslav Svoboda: Sklo, organizace akce
Termín: DU JMM 13. 7. – 31. 8. 2006
2.3.2.Historie
ad a) V rámci přípravy objektů na sezónu byly zkontrolovány všechny exponáty z pracoviště
historie uplatněné v expozicích na znojemském hradě, zde byly nově nainstalovány všechny
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sbírkové předměty z cínu, které se každoročně vracejí na období zimy do depozitářů, dále
expozice v bývalém minoritském klášteře a Památníku Prokopa Diviše v Příměticích.
ad b) Zpracování Libreta a scénář numismatické expozice, která bude z důvodů vhodnějších
klimatických a bezpečnostních podmínek umístěna v I. poschodí v DU JMM (původně byla
plánovaná do přízemí znojemského hradu, kde je pouze sezónní vstup pro zájemce z řad
veřejnosti). Nová expozice bude vhodně navazovat na stávající expozici medailí akad. sochaře
J. T. Fischera, rodáka ze Znojma. Pro expozici bylo vybráno za odborné spolupráce dr. J.
Šmerdy, vedoucího num. odd. MZM v Brně celkem 821 mincí a medailí ze systematické
sbírky českých mincí Josefa Květoně (od denárové ražby, přes grošovou a tolarovou), která
obsahuje celkem 1138 kusů. Byl proveden výběr a zadání nejcennějších mincí z Květoňovy
sbírky ke zhotovení galvanoplastických kopií v laboratoři numismatického odd. MZM v Brně.
Vernisáž nové expozice numismatiky byla odložena na konec I. čtvrtletí 2007 a to z důvodu
nepředpokládané náročnosti vlastní přípravy podkladů v PC ve spolupráci s výtvarnicí V.
Práškovou, ke konečnému grafického zpracování, které bude odpovídat současným
požadavkům prezentace numismatického materiálu. Vzhledem k velkému množství
vystavených mincí v 9 vitrinách (821 ks), které musí mít vedle popisky nominálu uvedeno
období, panovníka a územní celek, bude nad každou vitrínou panel přibližující obsah
jednotlivých vitrín, včetně dalších tří panelů navíc, které budou informovat návštěvníka o
daném tématu.
Řešení jednotlivých vitrín a výtvarného pojetí expozice bylo řešeno s dr. Jaroslavem
Baštíkem z firmy HORÁK-HOTST Ostrava – Hrabová a ing. arch. Natašou Orsiniovou.
c) Garant výstavy Fotografie Jiřího Kolbaby, která se konala v DU JMM – viz plán výstav.
Spolupráce při instalaci výstavy, úvodního slova na vernisáži výstavy, spolupráce při
deinstalaci výstavy.
d) Garant putovní výstavy výstavy Život pro mír – život a dílo Berty von Suttner, kterou
realizovalo Rakouské kulturní forum v Praze – vyzvednutí výstavy ve Vědecké knihovně v Č.
Budějovicích – viz plán výstav JMM.
d) Akce mimo plán:
- Pro Muzeum Města Znojma zpracování obsahové náplně a výtvarného řešení jednotlivých
panelů nové expozice sv. Klementa Maria Hofbauera, rodáka z Tasovic u Znojma. Expozice
je umístěna v bývalé pekárně na Václavském nám. č. 3 ve Znojmě, kde se mladý Hofbauer
začal učit pekařskému řemeslu v roce 1767. Vzhledem k nedostatku autentického materiálu
k uvedené osobě bylo náročné jeho získání. Expozice by nemohla být realizované bez úzké
spolupráce s osobami uvedenými v odstavci odborné spolupráce 1.2.2. Historie. Spolupráce
s ing. I. Ludvíkovou při stavebních úpravách a řešení umístění jednotlivých panelů a
shromážděných exponátů, dále spolupráce při grafickém zpracování jednotlivých panelů a
jejich zabudování. Zpracování úvodního slova na slavnostní vernisáž, které se zúčastnili
zástupci Města, institucí a zástupci redemptoristů z ČR, Rakouska a Varšavy.
Zpracování odborného textu pro průvodce, zajištění překladu do polština a němčiny...
- Reinstalace stávající expozice Medaile J. T. Fischera z roku 1992 umístěné v I. poschodí
DU JMM – nové osvětlení, nový povrchový nátěr vitrín, nově obsah úvodního panelu, nová
instalace vybraného materiálu, zajištění překladu odborného textu do němčiny pro potřeby
návštěvníků.
- Zapůjčení exponátů dr. J. Hanákovi z Muzea Brněnska pro expozici Bitva tří císařů.
- Zapůjčení exponátů na výstavu Káva čaj čokoláda, která se konala od 15. 6. do 30. 9. 2006
na vranovském zámku.
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- Zapůjčení exponátů dr. Stanislavu Hrbatému z Muzea východních Čech v Hradci Králové na
výstavu Chladná krása plátové zbroje z 15. – 17. století, recipročně získala knihovna 2
výtisky katalogu stejnojmenného názvu jako výstava od uvedeného pracovníka, který
vypůjčoval exponáty.
- Prezentace pracoviště historie v doprovodné programu Muzejní noc na znojemském hradě
byla realizovaná prostřednictvím soutěže „Poznej k čemu sloužily“ a vystavením modelu
vranovského zámku ze špejlí, ke kterému byl zpracován text o modelu a jeho autorovi.
- Realizace výstavy historických dokumentů z prosiměřické makovice z let 1839, 1894 a
1926. Výstava se konala na požádání Obecního úřadu v Prosiměřicích k oslavám 780. výročí
první zmínky o Prosiměřicích. na výstavě bylo prezentováno celkem 52 exponátů z nálezu
z roku 1996, který byl předán muzeu s tím, že v případě oslav bude prezentován občanům
obce. Výstava se konala v zasedací místnosti OÚ od 29. 8. do 15. 10. 2006.
- Spoluautorka výstavy Z historie četnictva, FS a policie na Znojemsku (od roku 1918 do roku
1948), která je prezentována v areálu budovy OŘ Policie ČR. Spolupráce se sběratelem
uvedené tématiky Františkem Šmákalem.
2.3.3.Dějiny umění
- Realizace výstavy „Znojmo v průběhu staletí – grafika, oleje, kresby“
Termín: 2.3. - 20.5.2006
Výběr materiálu, zadání adjustace a zarámování 3 obrazů a 9 kreseb, příprava textové části,
instalace.
- deinstalace výstavy Měšťanské domy
- spolupráce při instalaci a deinstalaci výstavy skla prof. J. Svobody.
- výběr materiálu do expozice K.M. Hofbauera
- příprava kvízu k výstavě Znojmo v průběhu staletí
Odborná pracovnice zorganizovala doprovodný program akce „Muzejní noc v JMM 2006“
pro objekt Domu umění zahrnující vyhodnocení a prezentaci výtvarné soutěže pro žáky MŠ a
ZŠ na téma „Muzeum“, přípravu soutěže v DU „Poznej účel“.
Termín: 19. 5. 2006
2.3.4.Fotoarchiv a dokumentace
Pracoviště uskutečnilo tyto zajímavé výstavy:
-

výstava „Staré Znojmo z fotoarchívu JMM“ námět, scénář, příprava
spolupráce při organizaci a instalaci výstavy, prezentace výstavy na www
muzea,
- výstava „Město Znojmo a Podyjí v proměnách“ scénář, příprava a výběr
spolupráce při organizaci a instalaci výstavy, prezentace výstavy na www
muzea, spolupráce s M. Klimtovou a J. Fliegerem,
Spolupráce při akci: „Muzejní noc 2006“

fotografií,
stránkách
fotografií,
stránkách

- výstavka „Muzejní noc 2005“ v prostorách bývalé vrátnice v minoritském klášteře – výběr
fotografií, spolupráce při instalaci výstavky.
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2.4.Oddělení služeb
2.4.1.Propagace
ad a) Technická příprava, spolupráce při realizaci výstav, zajištění vernisáží. Propagace
činnosti a aktivit muzea probíhala průběžně ve spolupráci se sdělovacími prostředky, školami,
kulturními organizacemi města a regionu, reklamními agenturami ke každé výstavní akci.
Spolupráce při přípravě a realizaci informačního dvouměsíčníku JMM.
ad b) Organizace průvodcovské služby ve všech objektech muzea, rozpis služeb, nábor
sezónních průvodců pro znojemský hrad (probíhá spolupráce se Střední zemědělskou školou obor agroturistika, studenti pokrývají služby v úterý až pátek v měsíci květnu, červnu a září) a
zříceninu Cornštejn, zaškolení průvodců zajištěno před sezónou a průběžně.
ad c) Vedení statistiky návštěvnosti muzea realizováno průběžně, měsíčně.

Statistika návštěvnosti JMM ve Znojmě 2006
Cornštejn

plné

snížené

perman.
(školy)

Rod.
pas
plné

volné

Rod.
Celkem
pas
za měsíc
snížené

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za typ
Rotunda sv.
Kateřiny

174
2 774
2 670
102

85
1 712
1 667
77

0
0
0
0

0
21
21
3

0
0
3
0

0
1
3
0

259
4 508
4 364
182
0

5 720

3 541

0

45

3

4

9 313

plné

snížené

perman.
(školy)

Rod.
pas
plné

volné

Rod.
Celkem
pas
za měsíc
snížené

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

229
172
274
247
563
54

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
22
0

0
0
4
3
14
0

0
0
0
0
0
0

0
229
172
278
250
599
54

1 539

0

0

22

21

0

1 582
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Minoritský
klášter
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Dům umění

30
20
34
66
206
89
235
281
85
34
36
50

22
17
19
95
135
292
152
238
153
86
72
78

perman.
(školy)
43
38
19
618
681
681
0
0
146
327
588
794

1 166

1 359

3 935

plné

plné

snížené

snížené

perman.
(školy)

volné

Rod. pas Rod. pas Celkem
plné
snížené za měsíc

47
4
3
187
676
165
23
66
366
65
43
81

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

142
79
75
966
1 698
1 228
410
585
750
512
739
1 003

1 726

1

0

8 187

volné

Rod. pas Rod. pas Celkem
plné
snížené za měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

84
0
134
75
61
151
165
138
52
33
30
37

74
8
131
43
95
191
101
107
42
42
22
71

642
0
498
290
443
852
0
0
219
95
225
304

24
0
7
8
359
106
9
10
33
62
27
142

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

824
8
770
416
958
1 300
275
255
346
232
304
557

Celkem za typ

960

927

3 568

787

2

1

6 245

Hrad
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za typ

plné

snížené

perman.
(školy)

volné

Rod. pas Rod. pas Celkem
snížené za měsíc
plné

32
220
224
658
878
235
100

18
248
385
455
616
353
88

0
54
36
0
0
26
0

15
1 473
116
72
106
786
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

65
1 995
761
1 185
1 600
1 400
188

2 347

2 163

116

2 568

0

0

7 194
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Prokop Diviš

plné

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

Objekt
Cornštejn
Rotunda
Hrad
Minor. klášter
Dům umění
Pam.P. Diviše
Celkem

snížené

perman.
(školy)

Rod. pas Rod. pas Celkem
plné
snížené za měsíc

volné

5

8

13

15
13
21
32
38
95
83
35
26
14
9

10
12
18
25
22
65
54
17
14
8
6

25
25
39
57
60
160
137
52
40
22
15

386

259

645

plné

snížené

perman.
(školy)

Rod. pas Rod. pas Celkem
plné
snížené za měsíc

volné

119

104

685

71

0

0

979

35
181
194
748
848
4 201
4 297
1 072
247
80
96
12 118

35
162
174
503
975
2 485
2 682
642
230
102
155
8 249

38
517
908
1 178
1 569
0
0
391
422
813
1 098
7 619

4
10
210
2 508
387
125
203
1 210
127
70
223
5 148

0
0
0
0
1
4
6
14
0
0
2
27

0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
1
5

112
870
1 486
4 937
3 780
6 816
7 191
3 329
1 026
1 065
1 575
33 166

plné

snížené

perman.
(školy)

Rod.
pas
plné

volné

Rod.
pas
snížené

Celkem
2006

2005

5 720

3 541

0

45

3

4

9 313

10 494

1 539
2 347
1 166
960
386
12 118

0
2 163
1 359
927
259
8 249

0
116
3 935
3 568
0
7 619

22
2 568
1 726
787
0
5 148

21
0
1
2
0
27

0
0
0
1
0
5

1 582
7 194
8 187
6 245
645

3 161
9 043
5 322
8 527
553

33 166

37 100
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Tržby za vstupné
objekt

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Minoritský klášter

32 089,00

20 014

28 977,00

20 940,00

60 640,00

25 360,00

36 920,00

Dům umění

20 130,00

26 510

17 910,00

20 760,00

25 410,00

38 390,00

28 495,00

Hrad

204 285,00

157 829

175 976,00

183 740,00

175 980,00

168 870,00

137 020,00

Rotunda

163 080,00

197 640

164 700,00

209 790,00

252 290,00

282 690,00

139 625,00

zřícenina Cornštejn

195 760,00

191 740

266 190,00

168 760,00

260 285,00

239 775,00

219 767,00

434,00

784

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

14 100

16 000,00

14 900,00

15 500,00

14 200,00

18 400,00

487,30

0,00

2 500,00

2 670,00

2 860,00

618 890,00 792 605,00

771 955,00

583 087,00

památ.Přímětice
pernamentky
šermíři Cornštejn
CELKEM

2 034,80
629 312,80

608 617

670 240,30

* rotunda sv. Kateřiny, NKP z důvodu rekonstrukce střechy uzavřena
Přehled cen vstupného
objekt

1998

Minoritský klášter

15/7

Dům umění

20/10

Hrad

35/15

Rotunda
zřícenina Cornštejn
památ.Přímětice

2001

2002

2003

2004

2005

20/10
40/20
R100,120

Mimo sez.
50/30

90
15/10

20/10

25/10

3

25/15

30/15

0

ad d) Spolupráce na tvorbě výstavního plánu, kontakty a jednání s vystavovateli, muzei a
galeriemi, konzultace s odbornými pracovníky JMM.
e) Organizace svatebních obřadů na znojemském hradě a realizace svatebních smluv.
f) Účast na Regiontouru 2006 – propagace muzeí a galerií Jihomoravského kraje.
2.4.2.Výtvarná dílna
ad a) Repase stálých expozic v minoritském klášteře a na hradě proběhla v rámci přípravy na
sezónu.
ad b) Spolupráce při vlastní realizaci nové expozic Živá příroda Znojemska v minoritském
klášteře spočívala s výrobou popisek a textů, instalace a aranžování exponátů, včetně
pozvánek, plakátů a propagace.
ad c) Grafické řešení, výroba popisek a textů, instalace a deinstalace výstav, aranžování
exponátů, adjustace, balení vystavených exponátů dle plánu výstav byla prováděna průběžně
k jednotlivým výstavám a ostatním prezentačním akcím; účast na muzejní noci JMM.

2.4.3.Knihovna
a) Prezentace knihovního fondu formou výstavek nebyla realizovaná z důvodu nutnosti
zpracovávání knihovního fondu do systému Clavius (za rok zpracováno celkem 6011
položek).
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ad b) Dvakrát týdně zajišťování provozu a služeb badatelny JMM, celkem 2 badatelů z řad
studentů a 5 badatelů z řad veřejnosti. Prezenčně bylo vypůjčeno 136 svazků z vlastního
fondu.

2.4.4.Konzervátorské laboratoře
ad a) Spolupráce na přípravě přírodovědné expozice: Dokončení preparace entomologického
materiálu (42 ks), instalace exponátů do prosklených entomologických krabic; výroba umělé
skály; dokončení latexových otisků a jejich instalace. Mimo plán pomoc při instalaci
fotografií; úprava vybraných soklů pod preparáty; instalace hub; vypracování podkladů pro
výběrové řízení měřícího systému; spolupráce s Ing. Jakubcem při přeměřování signálu pro
systém Hanwell a úpravě programu, instalace systému; příloha zprávy pro MK - instalace
systému Hanwell.
ad b) Při spolupráci na výstavě „Znojmo v průběhu staletí“ bylo zrestaurováno 13 ks obrazů a
provedena oprava a očištění u dalších 6 ks rámy obrazů. Celkem z uměleckohistorických
sbírek byly ošetřeny 3 ks z podsbírky nábytku, 3 ks z podsbírky církevního umění a 21 ks
exponátů z podsbírky obrazů. Mimo plán byla provedena konzervace velkých dřevěných
necek na zadělávání těsta z 18. století, které jsou jedním z dominantních exponátů v nové
expozice Muzea Města Znojma - Sv. Klement Maria Hofbauer (na konzervaci se podílely obě
konzervátorky). Dále byly pro uvedenou expozici zrestaurovány 2 ks obrazů (z JMM a
kostela sv. Mikuláše) a zkonzervováno dalších 5 ks předmětů zapůjčených z etnografického
ústavu MZM v Brně, které jsou prezentovány v expozic sv. Hofbauera. Mimo plán byl
zrestaurován 1 obraz pro zápůjčku na výstavu na vranovský zámek.

3. Interpretace (neprezentující komunikační formy)
3.1. XXVI. přednáškový cyklus
12. 1. Morava na sklonku doby kamenné a na prahu epochy bronzu
PhDr. Lubomír Šebela, CSc., vedoucí odd. pravěku Moravy a Slezska, Archeologický ústav
Akademie věd ČR v Brně
19. 1. Znojemské měšťanské domy (plány z 19. stol.)
Ing. arch. Dagmar Novotná, Památkový ústav Brno
26. 1. Co nevíte o kraslicích
PhDr.Eva Večerková, Etnografický ústav MZM v Brně
2. 2. Historická krajina na jižním okraji Mikulova
Mgr. Milada Rigasová, Regionální muzeum v Mikulově
9. 2. Nejvýznamnější výzkumy na západní Moravě v minulé desetiletí
PhDr. Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra v Olomouci
16. 2. Občané a moc – komunální politika ve Znojmě za císaře Františka Josefa I.
Mgr. Martin Mergel, Ph.D., Univerzita obrany
23. 2.Poslední moravské moře z důvodu nemoci se neuskutečnila
RNDr. Kamil Zágoršek, Paleontologické odd. Národní muzeum Praha
2. 3. Co ukrývala Jarošova ulice aneb co Palliardi nenašel!
Mgr Zdeněk Čižmář, Ústav archeologické a památkové péče Brno, pracoviště Znojmo
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9. 3. Od knižní malby k moderní ilustraci
PhDr. Jiřina Hockeová
16. 3. Výzkum pevnosti z počátku doby bronzové u Hrušovan nad Jevišovkou
Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., Jihomoravské muzeum ve Znojmě
23. 3. Zlato a další těžké minerály v sedimentech Dyje a povodňová vlna v roce 2002
Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
30. 3. Lesní ekosystémy Národního parku Podyjí a péče o ně
Ing. Jaroslav Ponikelský, Správa Národního parku Podyjí

3.2. Přírodovědné oddělení
3.2.1. Botanika
– zápůjčka herbářového materiále ze sbírek JMM ing. Martinu Lepšímu (smlouva o výpůjčce
č. 8/2006) za účelem výzkumu v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d)
– poskytování informací odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště botaniky v
souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d)
– účast na semináři „Botanická sekce“, pořádaném Správou chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty nebyla z důvodu instalace Expozice živé přírody Znojemska možná
– účast na semináři oborové komise botaniků Asociace muzeí a galerií nebyla z důvodu
instalace výstavy Mechorosty známé neznámé možná
– účast na odborném semináři „Bryologicko-lichenologické dny“, pořádaném Českou
botanickou společností nebyla z důvodu instalace Expozice živé přírody Znojemska možná
– účast na Podzimním setkání muzejních botaniků pořádaném botanickým odd. MZM v Brně
dne 7. 11. 2006
– účast na konferenci 15 let NP Podyjí ve dnech 1.–3. 11. 2006. Příprava a prezentace dvou
příspěvků na téma Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od
roku 1995 a Flóra a vegetace obnaženého dna Znojemské a Vranovské údolní nádrže
– exkurze pro veřejnost ve spolupráci s botanickým odd. MZM jako doprovodná akce
k výstavě Mechorosty známé neznámé dne 1. 7. 2006
– 2 exkurze pro veřejnost pořádané ve spolupráci s DDM ve Znojmě dne 10. 4. 2006 a 24. 4.
2006
publikace
– publikace v regionálním tisku (průběžně)
BRAVENCOVÁ L. & REITER A. (2006): Nová expozice živé přírody v Jihomoravském muzeu.
Podyjské listí 7 (3): 2–3.
– práce na rukopisech článků:
BRAVENCOVÁ L., GRULICH V., MUSIL Z., REITER A., REITEROVÁ L. & TÁBORSKÁ J.:
Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995.
Thayensia 7.
BRAVENCOVÁ L., MUSIL Z., REITER A.: Flóra a vegetace obnaženého dna Znojemské a
Vranovské údolní nádrže (Střední Podyjí). Thayensia 7.
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3.2.2. Geologie
- V rámci spolupráce s jinými muzei a v souladu s §10a zákona 483/2004, odst.d, se na žádost
MG Břeclav uskutečnil výběr předmětů pro výstavu Výpravy do pravěku. Jednalo se o 43
předmětů (reprodukce obrazů a zkameněliny). Na žádost Muzea Vysočiny v Třebíči byla
prodloužena zápůjčka 10 ks vltavínů, které jsou umístěny v expozici v Třebíči.
- Plánovaná terénní geologická exkurze pro veřejnost se ve spolupráci se Správou Národního
parku Podyjí a jeho Návštěvnickým a informačním střediskem uskutečnila 23. 9. Akce
s názvem Geologické zajímavosti Podyjí mezi Mašovicemi a Novým Hrádkem měla charakter
cyklistického výletu s 13 zastávkami na významných geologických lokalitách.
- Na odborné konferenci k 15. výročí vzniku NP byl dne 1. 11. přednesen příspěvek Těžké
minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002. Toto vystoupení bylo součástí
prezentace výsledků výzkumu dvouletého projektu RK04P03OMG005 dotovaného MK ČR.
- Jako doprovodné akce k výstavě "Minerály zemí Evropy" byla uspořádána Setkání mezi
kameny. Dvě diskusní odpoledne (proběhla 28. 9. a 5. 10.) byla určená všem zájemcům o
přírodu. Pro návštěvníky akcí byla zajištěna komentovaná prohlídka výstavy a geologické
expozice.
- Podle plánu se pracovník se zúčastnil semináře oborové komise geologů AMG, která se
uskutečnila ve dnech 29.5-3.6. v Novém Jičíně.
publikace
- ŠMERDA J. (2006): Závěrečná zpráva projektu RK04P03OMG005 Erozní jevy v povodí
Dyje a jejich vliv na obsah těžkých minerálů v přívalových sedimentech povodňové vlny –
srpen 2002. (26 str. + přílohy)
- K publikaci v konferenčním sborníku THAYENSIA byl připravován příspěvek: ŠMERDA J.
(2006): Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002. K předání do tisku
nedošlo pro dlouhodobou pracovní neschopnost (převedení do roku 2007). Odevzdán byl
pouze abstrakt práce.
- Další drobná publikační činnost byla zaměřena na popularizaci činnosti a informace o
výzkumech a využívání sbírek v regionálním tisku a rozhlasovém vysílání a to v souladu s §
10a zákona 483/2004, odst.2d..
3.2.3. Zoologie
– Přednáška o fauně NP Podyjí v širších souvislostech zoogeografie regionu pro odbornou
exkurzi studentů magisterského studia PřF UK Praha proběhla dle plánu 29. 4.
– Terénní exkurze studentů magisterského studia PřF UK Praha spojená s výzkumem v oblasti
NP Podyjí – proběhla dle plánu 28. 4. – 4. 5.
– Exkurze pro veřejnost v rámci plánovaného programu činnosti Návštěvnického a
informačního střediska Správy NP Podyjí v Čížově proběhly dle plánu, 15. 4. a 26. 8.
– Účast na výročním zasedání České společnosti pro ochranu netopýrů proběhla dle plánu
28.4.
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– Účast na semináři oborové komise zoologů Asociace muzeí a galerií (září ) neproběhla
kvůli souběhu termínů s jinými aktivitami pracoviště (příprava konference, výzkum).
– Konference k 15. výročí vyhlášení NP Podyjí – práce v konferenčním výboru, příprava
příspěvků do sekcí věnovaných biodiverzitě a monitoringu živé přírody – práce v přípravném
výboru a účast na konferenci proběhla dle plánu. Tato aktivita byla ve svém výsledku velmi
časově náročná a zahrnovala také autorskou přípravu 4 prezentací (3 přednášky a 1 poster).
publikace
BENDA P., ANDREAS M., KOCK D., LUČAN R., MUNCLINGER P., NOVÁ P., OBUCH J., OCHMAN
K., REITER A., UHRIN M. & WEINFURTOVÁ D., 2006: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the
Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. Acta
Soc. Zool. Bohem., 69.
BENDA P., REITER A. & AL-JUMAILY M. M., 2006: Bats of Socotra. P.: 139. In: CHEUNG C.,
DEVANTIER L. & VAN DAMME K. (eds.): Socotra. A Natural History of the Islands and
their People. Odyssey Books & Guides, Hong Kong, [xiv]+393 pp.
BENDA P. & REITER A., 2006: On the occurrence of Eptesicus bobrinskoi (Chiroptera:
Vespertilionidae) in the Middle East. Lynx, n. s., 37.
HÁVA J. & REITER A., 2006: Contribution to the bionomics of Dermestes bicolor (Coleoptera:
Dermestidae). Acta Soc. Zool. Bohem., 69: 289–291.
– Dokončena byla příprava těchto rukopisů, které jsou přijaty do tisku:
BRAVENCOVÁ L., GRULICH V., MUSIL Z., REITER A., REITEROVÁ L. & TÁBORSKÁ J.:
Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995.
Thayensia 7.
BRAVENCOVÁ L., MUSIL Z., REITER A.: Flóra a vegetace obnaženého dna Znojemské a
Vranovské údolní nádrže (Střední Podyjí). Thayensia 7.
– Do tisku jsou přijaty také abstrakty prezentací z konference:
REITER A.& HÁJEK J.: Predaceous diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) of the Znojmo
Region. Abstract. Thayensia 7.
REITER A., BENDA P., HOFFMANNOVÁ A. & HOTOVÝ J.: Monitoring of bat populations in
Podyjí National Park and near surroundings. Abstract. Thayensia 7.
V roce 2006 vyšla dále souhrnná publikace ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V & HUDEC K., 2006: Atlas
hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum. Na sběru materiálu pro
tuto publikaci se v letech mapování podílelo i JMM, A. Reiter je uveden v seznamu
spolupracovníků na str. 23.
– Publikace v regionálních periodikách – dle aktuálních zajímavostí, především Podyjské listí:
BRAVENCOVÁ L. & REITER A. (2006): Nová expozice živé přírody v Jihomoravském muzeu.
Podyjské listí 7 (3): 2–3.
– Práce technického redaktora časopisu Thayensia – příprava čísla 7, které bude obsahovat
příspěvky z konference k 15. výročí NP Podyjí. Číslo bude obsahovat 16 prací a nejméně 26
abstraktů prezentací. Většina prací je momentálně rozeslána recenzentům nebo zpět po
recenzi autorům. Dokončení a vydání čísla se předpokládá ve II. čtvrtletí 2007.
32

– Mimo plánovaných aktivit byla v prosinci 2006 zahájena příprava rukopisu kapitoly o
obratlovcích v rámci připravované popularizační příručky Příroda Moravskobudějovicka. Její
vydání připravuje Městský úřad v Moravských Budějovicích v roce 2007.
– V rámci naplnění § 10a zákona 483/2004, odst. 2 d) o průběžném poskytování informací o
sbírce byly realizovány dvě rozsáhlé zápůjčky entomologického materiálu (smlouva 33/2005
a 37/2005), obě ukončené v II. čtvrtletí 2006. Jejich cílem byla excerpce dat pro
připravovanou monografii, která vyšla v roce 2006 a je v ní uveden podíl sbírky
Jihomoravského muzea na prezentovaných poznatcích (BARTÁK M. & KUBÍK Š., 2006:
Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU, Praha.)

Z časově náročnějších aktivit směřujících k poskytování informací o sbírce nutno uvést ještě
přípravu a revizi celého materiálu brouků čeledi krascovití (Buprestidae), kterou částečně
realizoval A. Reiter a poté byla dokončena při badatelských návštěvách kolegů V. Křivana a
M. Škorpíka ve sbírce. Výsledkem této revize je souhrn nálezových dat z regionu, který byl
využit při jedné z prezentací na konferenci k 15. výročí NP Podyjí a zároveň je na rok 2007
plánováno jeho publikační zpracování.

3.3.Společenskovědní oddělení
3.3.1.Archeologie
− muzejní programy
− přednáška „Archeologické objevy díky využití letecké archeologie pracovištěm
archeologie JMM ve Znojmě 1982-2005“ – Vikariát a děkanství římskokatolické církve
u sv. Mikuláše ve Znojmě (12. 3. 2006).
Přednášková činnost muzejní:
- v expozici archeologie
- v románské rotundě sv. Kateřiny, NKP:
a) doprovod a odborný výklad historie a významu fresek: románská rotunda sv. Kateřiny,
národní kulturní památka
Linda Duffield, velvyslankyně Velké Británie a Severního Irska v ČR, 7. 9. 2006, dále
znojemský hrad, město Znojmo aj.
Victor I. Sibilev, generální konzul Ruské Federace v ČR (s chotí), 16. 5. 2006
Redakce Reflex: dějiny románské rotundy ve Znojmě a přemyslovský cyklus, 27. 10. 2006
atd.
Přednáškový cyklus Jihomoravského muzea
Pracoviště archeologie a APP JMM Znojmo i nadále spolupracovalo při zajišťování XXVI.
přednáškového cyklu JMM
Přednášky:
- PhDr. Lubomír Šebela, CSc., vedoucí Odd. pravěku Moravy a Slezska a dokumentace,
Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně: „Morava na sklonku doby kamenné a na
prahu epochy bronzu“
12. 1. 2006
- PhDr. Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra v Olomouci:
„Nejvýznamnější výzkumy na střední Moravě v uplynulém desetiletí“
9. 2. 2006
- Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., Jihomoravské muzeum ve Znojmě:
„Výzkum pevnosti z počátku doby bronzové u Hrušovan n/J“
16. 3. 2006
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− publikace
Publikační činnost vyplynula z výše zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů pracoviště.
Byly uveřejněny tyto práce:
1. 2006: Kovárník, J. – Horáčková, L. – Vargová, L. – Mucha, L. – Vachunková, A.:
Hromadné hroby vojáků na Brněnské ulici z bitvy u Znojma v roce 1809, in: Hašek,
V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. 2006: Ve službách archeologie VII. Sborník věnovaný
85. narozeninám Doc. PhDr. Karla Valocha, CSc., Brno, 313-328, ISBN 80-7275-0666.
2. 2006: Hašek, V. – Kovárník, J. – Peška. J., Příkopová ohrazení starší doby bronzové
na Moravě, in: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M. 2006: Ve službách archeologie
VII. Sborník věnovaný 85. narozeninám Doc. PhDr. Karla Valocha, CSc., Brno, 6476, ISBN 80-7275-066-6.
3. Kovárník, J. 2006: Letecká archeologie na Moravě uskutečňovaná Jihomoravským
muzeem ve Znojmě – etapa 2002-2005, in: Hašek, V. – Nekuda, R. – Ruttkay, M.
2006: Ve službách archeologie VII. Sborník věnovaný 85. narozeninám Doc. PhDr.
Karla Valocha, CSc., Brno, 29-33, ISBN 80-7275-066-6.
4. 2006: Kovárník, J. – Podborský, V.: Úvahy o cestách v pravěku a rané době dějinné,
in: Květ, R. – Podborský, V., eds., 2006: Cesty a stezky do časů Velké Moravy.
Sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských, Brno,
ISBN 80-86399-26-5, 5-33.
5. Kovárník, J. 2006: Římské legie a cesty na Moravě aneb „Cesta na sever“, in: Květ, R.
– Podborský, V., eds., 2006: Cesty a stezky do časů Velké Moravy. Sborník statí o
komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských, Brno, ISBN 8086399-26-5, 35-44.
6. Postery - zahraničí:
Horáčková, L. – Vargová, L. – Kovárník, J.: Medical-anthropological research of
skeletal remains from the Battle of Znojmo of 1809 (Czech Republic), 16th
European Meeting of the Paleopathology Association, Santorini, Grece, 28th
August – 1th September 2006.
7. Postery – domácí:
Kovárník, J. Ostroh u Lukova - pravěké a raně historické centrum Podyjí, 15 let od
založení NP Podyjí, Znojmo 1. – 3. 11. 2006.
3.3.2.Historie
- Účast na semináři konaném dne 13. dubna 2006 v přednáškovém sále NM v Praze na téma:
„Depozitáře – obecné zásady, který pořádala Společnost pro technologie ochrany památek –
STOP.
- Účast na dvoudenním semináři konaném 13. a 13. 6. 2006v TM v Brně na téma: „Textil
v muzeu prezentovat, ano či ne?“
- Garant přednášky z oboru historie v rámci XXVI. přednáškového cyklu „Občané a moc
komunální politika ve Znojmě za císaře Františka Josefa I.“, kterou přednesl dne 16. 2. 2006
Mgr. Martin Mergel, Ph.D., Univerzita obrany
- Pro XXVII. přednáškový cyklus JMM byla zajištěna přednášky z oboru historie „Žlutí čerti
– z dějin 99. pěšího pluku (1883 – 1918), kterou zprostředkuje Mgr. Martin Mergel, Ph.D.,
Univerzita obrany.
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Publikace
- V rámci spolupráce s OÚ Prosiměřice zpracování publikace k výročí první písemné zmínky
o obci s názvem „780 let Prosiměřic“, obsahuje 160 stran, formát A5, barevná obálka, matové
lamino. V publikaci bylo uplatněno 6 barevných výseků z historických map JMM, které
zachycují obec na jednotlivých mapách od 16. do 18. století, dále bylo použito 94 dobových
fotografií, příloha obsahuje 25 barevných fotografií z let 1996 – 2006.
- Činnost pracoviště byla propagována v regionálních periodikách.
3.3.3.Dějiny umění
- zabezpečení přednášky v rámci XXVI. přednáškového cyklu Jihomoravského muzea ve
Znojmě: PhDr. J. Hockeová „Od knižní malby k moderní ilustraci“
- II. ročník výtvarné soutěže pro děti s vystavením, vyhlášením výsledků a oceněním v
průběhu muzejní noci
- kviz k výstavě "Znojmo v průběhu staletí"

4. Kulturně-výchovná činnost
Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vyčleněného stálého pracovníka nemáme v této
oblasti systematickou pravidelnou činnost.
Zoologie
– Na základě dohody s Institutem dětí a mládeže MŠMT byl A. Reiter jmenován do
reprezentačního týmu ČR pro Mezinárodní biologickou olympiádu. Ve dnech 7. – 21. 7.
reprezentoval jako člen delegace ČR na 17. Mezinárodní biologické olympiádě v Rio Cuarto
v Argentině.

5. Vědeckovýzkumná činnost
5.1. Přírodovědné oddělení
K nejvýznamnějším patří spolupráce pracovníků přírodovědného oddělení se Správou NP
Podyjí. Tradičně probíhala vzájemná výměna informací, zápůjčky technických prostředků i
úzká spolupráce při vyhodnocování výzkumné činnosti a prezentaci. Přes dobrou faktickou
spolupráci se však nepodařilo dořešit formální vztah obou našich organizací. Nedokončena
zůstává nová smlouva o spolupráci a tím i výjimka z některých ustanovení zákona 114/92 Sb.
o ochraně přírody a krajiny pro dokumentační činnost JMM na území NP Podyjí.
5.1.1. Botanika
– byla dokončena terénní část prací na inventarizaci flóry a vegetace maloplošných
chráněných území Střebovský kopec a Vraní vrch a lokality Vrbovecký rybník pro Odbor
životního prostředí KÚ. Dokončení zpracování dat a rostlinného materiálu a vyhotovení
závěrečné zprávy proběhne v roce 2007
– terénní výzkum a dokumentace výskytu významných druhů rostlin a rostlinných
společenstev se zaměřením na mokřadní a stepní lokality probíhali průběžně během vegetační
sezóny převážně společně s terénními cestami a v návaznosti na výzkumnou činnost
pracoviště geologie a zoologie JMM a odborných pracovníků NP Podyjí
– vyhotovení odborného posudku o stavu lokality uvažované pro zřízení vodního a
mokřadního biotopu v k. ú. Božice na objednávku obce Božice v souladu s §10a 483/2004
Sb., odst. 2 písm. e) (za úplatu)
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– příprava a poskytnutí floristických dat o stavu lokality Únanov – kaolínka firmě GeoVision
v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. e) (za úplatu)
Spolupráce:
– Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo. Spolupráce na
dokumentačních a záchranných pracích zaměřených na ochranu ohrožených rostlinných druhů
a typů vegetace na maloplošných chráněných územích a dalších lokalitách znojemského
regionu.
– Správa Národního parku Podyjí. Spolupráce při dokumentaci taxonů cévnatých rostlin
vyskytujících se na území Národního parku, na pořizování fotografií do Expozice živé přírody
aj.
– Moravské zemské muzeum Brno. Spolupráce při determinaci a odborné revizi sbírkových
předmětů, při výstavní činnosti, a také při centrální počítačové evidenci herbářových sbírek
– Regionální muzeum v Mikulově. Spolupráce při přednáškové činnosti
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce při determinaci a
odborné revizi herbářových položek, konzultace a zápůjčky odborné literatury
– Slovenské Národní Muzeum v Bratislavě. Zhotovení liofilizátů hub do Expozice živé
přírody Znojemska
– Národní Muzeum Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Botanický ústav AV ČR,
Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a typologie, LDF MZLU v Brně. Odborná revize herbářových položek kritických
taxonomických skupin
5.1.2. Geologie
- Výzkumná aktivity navázaly na výsledky končícího projektu RK04P03OMG005
pokračováním výzkumu těžkých minerálů ve vybraných oblastech. K původně plánovaným
lokalitám Králův stolec, Starý zámek, povodí Jevišovky kde byly zjištěny zajímavé minerální
asociace, přibyly lokality v areálu Znojma. Odebrané vzorky byly z větší části vyhodnoceny a
připraveny pro prezentaci.
- K doplňování informací o základní regionálně geologické stavbě přispělo sledování
příležitostných odkryvů vzniklých při stavební činnosti. K nejvýznamnějším akcím patřilo
dokumentování výkopových prací a ražení štol při rekonstrukci kanalizace ve Znojmě.
- Probíhal výzkum a dokumentace příležitostných odkryvů k doplnění informací o základní
regionálně geologické stavbě. Ve spolupráci s Ústavem geoniky ČAV (dr. Roštínský) byly
provedeny sondáže k ověření tektonických poruch v oblasti miroslavské hrástě. K doplňování
informací přispělo sledování umělých odkryvů při rekonstrukci kanalizace ve Znojmě.
- Byla provedena základní geologická dokumentace nově zjištěných podzemních prostor
souvisejících pravděpodobně s těžbou nerostů a to u Míšovice.dobývacích prostorů na
lokalitách s probíhající, zastavenou, resp. obnovovanou těžbou nerostných surovin. Sledována
byla i těžba v pískovně Zepiko v Oblekovicích a nový výskyt Fe konkrecí a přeplavených
paleontologických nálezů. Z dalších těžeben byly sledovány kamenolomy ve Zblovicích
(uložení a průběh horninových těles) a v Pavlicích (výskyt sillimanitu).
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- Pokračovala dokumentace a monitoring významných geologických jevů v regionu –
povodňové události v březnu a červnu na Dyji a Jevišovce. Dokumentovány byly erozní a
sedimentační jevy. Mezi nejvýznamnější akce patřila dokumentace nově vzniklého ostrova na
Dyji u Podhradí a měření změn charakteristik toku na lokalitě Bílý kříž.
- V rámci dlouhodobého úkolu Kámen v architektuře byly doplňovány údaje do Seznamu
nemovitých kulturních památek informací o petrografickém složení a provenienci materiálu
kamenných součástí památkových objektů. V této oblasti se rozvinula spolupráce s Ústavem
geologických věd MU v Brně a poskytnuty potřebné informace a duplicitní materiál pro baka
lářskou práci studentce geologie L. Kurdíkové.
- Paleontologický výzkum byl zaměřený přednostně na oblast terciérních sedimentů v areálu
města Znojma a to s ohledem na pokračující rekonstrukci kanalizace. Nově byly dokladovány
nálezy mořské měkkýší fauny.
V souladu s § 10a zákona 483/2004, odst.2e byla v roce 2006 připravena za úplatu
dvěvyjádření:
- Posudek na úpravu skalní stěny u kláštera v Louce (Kristkova Podyjská glyptotéka) – pro
MÚ Znojmo (5 str.)
- Stanovisko ke zřízení vrtů pro tepelné čerpadlo – stavebník p. Zmeko (1 str.)
Spolupráce:
- odbor ŽP MÚ ve Znojmě – předávání informací o stavebních aktivitách a spolupráce při
terénní činnosti;
- regionální pracoviště ÚAPP – konzultace a předávání informací a hmotné dokumentace
z terénních akcí;
- Správa Národního parku Podyjí - spolupráce při pořádání exkurzí, přednáškových akcí,
činnostech v terénu, aj.;
- S Moravské zemské muzeum Brno – spolupráce při výstavní činnosti, determinaci nálezů a
vzájemné výměně informací;
5.1.3. Zoologie
– Výzkum ptáků NP Podyjí – probíhal v rámci akcí organizovaných Správou NP, výsledky
byly předběžně představeny na konferenci k 15. výročí NP (V. Křivan a V. Škorpíková),
výzkum a příprava standardní publikace dále pokračuje.
– Monitoring zimovišť netopýrů – tradiční monitorovací aktivita, cca 5 dní na přelomu ledna
a února – proběhl dle plánu, byl hrazen na základě smlouvy z prostředků České společnosti
pro ochranu netopýrů.
– Monitoring letních kolonií netopýrů na Znojemsku – 5 dní, červen/červenec – proběhl dle
plánu, byl hrazen na základě smlouvy z prostředků České společnosti pro ochranu netopýrů.
– Výzkum netopýrů v době letové aktivity – byl zahájen pravidelný monitoring na lokalitě
Ledové sluje (3 x ročně) ve spolupráci se Správou NP Podyjí, ČESON a AOPK ČR – proběhl,
hrazen byl na základě smlouvy z prostředků České společnosti pro ochranu netopýrů.
Mimo to byly uskutečněny jednotlivé prospekční odchyty na dalších místech,
významným výsledkem je zjištění nového druhu netopýra pro ČR (publikace se připravuje
spolu s dalšími autory, neboť druh byl v rychlém sledu prokázán na více místech).
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– monitoring druhů zahrnutých do soustavy NATURA 2000 – mimo netopýry (viz výše)
nebyl takovýto monitoring centrálními orgány ochrany přírody organizován a financován,
proto ani JMM tuto aktivitu nevyvíjelo.
– Inventarizační průzkumy CHÚ pro účely státní správy v ochraně přírody – byla dokončena
terénní práce na inventarizaci PP Střebovský kopec, PP Vraní vrch a lokalitě Vrbovecký
rybník. Závěrečné zprávy budou vypracovány v roce 2007.
– Dokumentace zvláště významných mokřadních lokalit Znojemska – pokračovala
příležitostně v souvislosti s dalšími výzkumnými činnostmi a cestami do terénu (lokality
Trávní Dvůr, Valovo jezero, Jezírko u Tavíkovic, lesní mokřady u Hostimi, Rakšické louky).
V průběhu roku vyústila tato aktivita v přípravu a podání programového projektu v rámci
veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem kultury ČR. Tento projekt byl posouzen a na konci
roku 2006 byla oznámena jeho finanční podpora pro léta 2007–2010.
– V souladu s § 10a zákona 483/2004, odst. 2 e) bylo v roce 2006 realizováno „biologické
hodnocení současného stavu lokality uvažované pro zřízení vodního a mokřadního biotopu u
Božického potoka“ pro obec Božice (za úplatu) a dále byly připraveny „Biologické podklady
k lokalitě Únanov – kaolínka“ pro firmu GeoVision (také za úplatu). Pro Krajský úřad JM
Kraje byly na základě provedeného průzkumu a excerpce sbírkových dokladů připraveny
podklady k jednání o možném rybářském využití lokality Vrbovecký rybník (bezplatně).

Spolupráce:
- Správa Národního parku Podyjí - výměnu materiálů a informací, práce v redakci sborníku
THAYENSIA, aj.se nepodařilo dořešit formální vztah obou našich organizací.
- Ministerstvo kultury ČR – práce v resortní komisi na ochranu zvířat proti týrání.
- Institut dětí a mládeže MŠMT – spolupráce na aktivitách spojených s Mezinárodní
biologickou olympiádou.

5.2. Společenskovědní oddělení
5.2.1.Archeologie
a)
Mezi základní okruhy vědecké práce patřily tyto úkoly:
1.
Výzkum archeologických lokalit v oblasti hranic s Rakouskem se zvláštním zřetelem
k území Národního parku Podyjí (znesnadněno novým nařízením MŽP).
2.
Dokumentace stavební konstrukce kopule rotundy sv. Kateřiny, národní kulturní
památky, petroarcheologický rozbor vzorků malt (15. 4. – 16. 6. 2006).
3.
Pokračování ve vědeckovýzkumných úkolech archeologického osídlení jižní a
jihozápadní Moravy se zvláštním zřetelem k regionu moravsko-rakouského pomezí.
4.
Výzkum mladoneolitických rondelů, pravěkých rondeloidů a jiných pravěkých
příkopových ohrazení.
5.
Studium vývojové dynamiky kultury s moravskou malovanou keramikou (zařazování
vybraných nálezů MMK do periodizačních systémů).
6.
Uplatňování letecké archeologie při archeologickém průzkumu Moravy a publikování
dosažených výsledků.
7.
Výzkum pravěkých stezek v prostoru jižní a jihozápadní Moravy.
8.
Výzkum směrů průniku kontingentů legií římského impéria severně středního Dunaje.
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b) Pořádání vědeckých konferencí
Mezinárodní archeologický workshop
„Aktuální otázky archeologie v regionu severně středního Dunaje – Archaeological
Topicality in the Region North of the Middle Danube“, Hrušovany nad Jevišovkou, 5. – 6.
říjen 2006
c) Přednášky na konferencích, sympoziích a studijních pobytech
1. 9. pracovní konference Přírodovědné metody v archeologii a antropologii, 5. – 7. 6.
2006, Slovenská republika:
- referát: „Nově dosažené výsledky k pravěkému až středověkému osídlení Moravy díky
využití letecké archeologie v r. 2005“

-

2. Mezinárodní rcheologický workshop „Archaeological Topicality in the Region
North of the Middle Danube“, Hrušovany nad Jevišovkou, 5. – 6. říjen 2006
referát 1: Vývoj hrušovansko-lávské sídelní komory v pravěku a rané době dějinné
referát 2: Dějiny muzeí v přírodě a archeoparků. Možnosti využití „archeologických
zastavení“ na cyklostezce mezi městy Hrušovany n/J a Laa/Thaya
referát 3: Trojité ohrazení staršího stupně únětické kultury u Hrušovan n/J

-

3. Konference Znojemská rotunda 2006 „Výsledky doplňujícího restaurátorského
průzkumu maleb v rotundě sv. Kateřiny“, Znojmo 26. – 27. říjen 2006
referát 1: Výsledky rozborů malt z románské rotundy sv. Kateřiny v r. 2006
referát 2: Nový poznatek o stavební technologii klenby rotundy sv. Kateřiny

-

-

-

4. 25. mezinárodní pracovní konference badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech,
Moravy a Slovenska, Univerzita Hradec Králové: „Otázky neolitu a eneolitu našich
zemí, Hradec Králové 30. 10. – 2. 11. 2006“.
referát: „K některým otázkám osídlení jižní a západní Moravy na počátku eneolitu.
Epilengyel na jižní a západní Moravě“.
5. Konference Antropologie smrti: Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných
pramenech, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 23. – 24. listopadu 2006
referát: „Mohylové pohřby dětí v eneolitu Moravy“

Výsledky činnosti pracoviště archeologie a APP Jihomoravského muzea ve Znojmě byly dále
prezentovány při studijních a přednáškových pobytech na níže uvedených partnerských
institucích aj., a to na základě pozvání (AÚ SAV Nitra, MU Brno, Institut für Vor- und
Frühgeschichte Wien), a to na základě pozvání.
Termín: průběžně, 11. 1.; 28. 4. 2006
d) Přednáškové kurzy na vysokých školách
Tato činnost realizovaná na základě pozvání obnášela vědeckopedagogické využití
personálního a sbírkového potenciálu Jihomoravského muzea ve vztahu k veřejnosti –
studentům vysokých škol, a to v rámci nabídky veřejných služeb Jihomoravského muzea ve
Znojmě cílených především na školní mládež a studenty, ale také na zájemce z řad odborné a
vědecké veřejnosti polde zákonů č. 122/2000 Sb., § 9, odst. f, a 483/2004, zvláště čl. I, § 2,
např. odst. 3-5, § 10a, odst. 2a-e etc.
-

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Katedra historie Pedagogické fakulty Mu v Brně apod.
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Přednášková činnost v rámci meziústavní spolupráce byla zaměřena na oblasti:
- socio-kulturních otázek pravěku
- hmotné kultury neolitu a eneolitu střední Evropy
- pohřebního ritu neolitu a eneolitu
- archeologických prospekčních metod
Pracoviště archeologie a APP Jihomoravského muzea dosáhlo mimo jiné také v těchto
oblastech velmi pozitivní výsledky.
Termín: jaro, podzim

e) Konzultanství diplomových prací
V roce 2006 byly uskutečněny konzultace při vypracování 2 prací (1 bakalářské, 1
magisterské)
f) Posuzování grantových úkolů a vypracování oponentských posudků
- Grantová agentury České republiky: oponentský posudek 2 vědeckovýzkumných projektů.
Termín: červen/červenec 2006
- Vedecká grantová angentúra Slovenské republiky: oponentský posudek 1
vědeckovýzkumného projektu.
Termín: 15. 8. 2006
- Grantová agentura Akademie věd ČR: oponentský posudek 3 vědeckovýzkumných
projektů
Termín: 15. 7., 15. 8. 2006, 22. 10.2006
celkem: 6 odborných posudků vědeckovýzkumných projektů
g) Uspořádání sborníků, členství v redakční radě
a) Anthropologica Brunensis
b) Ve službách archeologie VII
h) Mezinárodní a domácí spolupráce
a) zahraniční instituce
Pokračující zahraniční spolupráce je rámcově naplánována mezi některými partnerskými
muzejními i univerzitními institucemi
- Slovenská republika: 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.
- Rakousko: např.
Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien,
Niederösterreichisches Landesmuseum Sankt Pölten (Asparn a/Zaya),
Krahuletz Museum Eggenburg
- Polsko:
Instytut Archeologii i Etnologii (Polska Akademia Nauk) v Krakově,
Katedra archeologii Lodžské univerzity,
Jagellonská univerzita Krakov aj.
- Švédsko:
Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala Universitet,
Ancient village and museum Vuollerim „6000 ar Vuollerim“,
Societas Achaeologica Upsaliensis
- Maďarsko:
Institut für Archäologie, Eötvös Lórand Universität
- Německo:
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Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt Halle (Saale),
Kreisarchäologie Kelheim, Landau, Eggendorf,
Martin-Luther Universität Halle Wittenberg,
Landesamt für Archäologie Sachsen Drážďany,
Landesamt für archeologie mit Landesmusem für Vorgeschichte Weimar atd.
- Velká Británie:
Royal Commision on the Heritage of Historical Monuments
V rámci zahraniční spolupráce byly zorganizovány a uskutečněny také 2 celodenní odborné
exkurze
- pro účastníky mezinárodního archeologického workshopu Archaeological Topicality in
the Region North of the Middle Danube“, Hrušovany nad Jevišovkou, 6. října 2006,
- pro archeology z Landesamt für archeologie mit Landesmusem für Vorgeschichte Weimar
a Archaeologiches Verein Thüringen, 12. 10. 2006.
b) domácí instituce
•
Národní muzeum Praha, oddělení pro prehistorii a protohistorii
- spolupráce při vyhodnocování moravik, především neolitických sbírek z okresu Znojmo
• Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (na základě
uzavřené dohody o spolupráci)
- antropologické posudky sbírek, sociokulturní analýzy
- přednášková činnost (např. Prof. PhDr. J. Unger, CSc.)
• Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
- spolupráce při archeologickém výzkumu ve Znojmě-Hradišti
- spolupráce při tvorbě programů připravované archeologické expozice
- spolupráce při archeologické památkové péči v okrese Znojmo
- spolupráce v přednáškové činnosti
• Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně
- spolupráce při uplatňování přírodovědných metod v archeologii
- spolupráce při badatelském využívání sbírek
- spolupráce při publikační činnosti (Bell Beaker)
- spolupráce při vyhodnocování a ověřování snímků z letecké prospekční činnosti PAAPP
JMM Znojmo
- spolupráce při uplatňování přírodovědných metod v archeologii
- spolupráce při badatelském využívání sbírek
• Ústav archeologické památkové péče v Brně
- spolupráce při archeologické památkové péči
• Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně
- spolupráce při badatelském využívání sbírek
• Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně
-

spolupráce při archeologické památkové péči aj.

5.2.2.Historie
V průběhu roku byly výsledky odborné práce pracoviště historie zveřejňovány v tisku a
uplatněny v publikaci 780 let Prosiměřic.

41

5.2.3.Dějiny umění
V loňském roce se uskutečnilo studium a dokumentace díla malíře Oskara Pafky.

6. Propagace
V roce 2006 byla vydaná nová barevná propagační skládačka JMM v českém jazyce, knižní
záložka, pohlednice – zasněžené zříceniny hradu Cornštejn a barevný kalendář
s reprodukcemi obrazů ze sbírek JMM na rok 2007.

Přírodovědné oddělení
Botanika a zoologie
– návrh plakátu a pohlednic s tématikou Expozice živé přírody Znojemska

6.1. Společenskovědní oddělení
6.1.1.Archeologie
propagační materiál: podíl na celomuzejní tiskovinách za obor a celé společenskovědné
oddělení JMM (letáky, informační brožury, plakáty, prospekty, orientační tabule, pohledy
apod.)
reklama v médiích – zejména v podobě informativních zpráv o význačných archeologických
nálezech apod. (denní tisk, časopisy, místní tisk, internet, rádio, TV)
nabídka služeb:
a) Badatelské využití sbírek
Badatelské využití sbírek jsme uskutečňovali jako veřejné muzejní služby cílené
především na školní mládež a studenty, ale také na zájemce z řad široké veřejnosti jak od nás,
tak ze zahraničí. Naplňovali jsme příslušná ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., § 9, odst. f, a
483/2004, zvláště čl. I, § 2, např. odst. 3-5, § 10a, odst. 2a-e etc. Hodnotné sbírkové fondy
oboru archeologie byly zpřístupněny badatelským návštěvám také v roce 2006. Vedle našich
42 badatelů (vědeckých pracovníků, dále studentů archeologie a antropologie) je studovali
také vědečtí pracovníci (10) ze zahraničí.
Vyjma badatelských návštěv byly na pracovišti vedeny 2 odborné praxe vysokoškolských
studentů: Bc. Hubert Veselý, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty NU v Brně (1
měsíc), Hana Lukešová, Katedra historie Ostravské univerzity (1 týden).
Termín: průběžně
- Výpůjčky archeologických sbírek: 10
d) Uskutečňování záchranných archeologických výzkumů atd.
e) Vyřízení vrácení výpůjčky sochy H. Lederer: „Schoulená“ ze Südmährische Galerie Retz,
Rakousko
Termín: průběžně
6.1.2Historie
Společně s ostatními pracovišti JMM probíhala spolupráce při realizaci propagačních
materiálů JMM – pozvánky, plakáty, pohlednice ...
- V regionálních i celostátních sdělovacích prostředků probíhala průběžně reklama
prostřednictvím informativních zpráv o činnosti pracoviště.
ad a) Výsledky odborné práce pracoviště historie byly průběžně propagovány v denním tisku,
odborném časopisu a v regionálních sdělovacích prostředcích.
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ad b) Průběžně byly aktualizovány WWW stránky JMM na internetu prostřednictvím foto a
odborných textů.
− nabídka služeb atd.
- V průběhu roku byly zprostředkovány sbírkové předměty 6 badatelům, jednalo se exponáty
z podsbírky kartografie, militarií, řemesel, listin a numismatiky.
- V měsíci červenci a srpnu kurátorka historických sbírek měla na zodpovědnost dvě
studentky FF Univerzity Pardubice (Hana Muchová a Lenka Stejskalová), které na pracovišti
historie absolvovaly měsíční praxi.
6.1.3.Dějiny umění
- propagace výstavy Znojmo v průběhu staletí v regionálním tisku.
- výběr materiálu na nástěnný kalendář, zabezpečení fotografování, korektura – spolupráce
s Agenturou Bravissimo.
- materiál k článku o H. Ledererovi do Prager Zeitung
- propagační materiál: společně s ostatními pracovišti JMM
- nabídka služeb: badatelské využití podsbírky dějin umění- 5 badatelských návštěv
6.1.4.Fotoarchiv a dokumentace
− propagační materiál: společně s ostatními pracovišti JMM
− nabídka služeb: využití fondu fotoarchivu JMM pro 6 badatelských návštěv
− fotodokumentace tiskařských štočků (tiskařská dílna - přírůstek z roku 2005) pro
oddělení historie + zápis jednotlivých kusů do počítačového programu Excel (rozměry,
materiál, původní číslo…) – 1250 ks. Ve spolupráci s A. Dománskou.
− odborná konzultace a zaškolování (CES, Bach, Demus, odborná muzejnická praxe i
teorie) pracovnice muzea v Moravském Krumlově
− fotodokumentace pro p. Polákovou (podsbírka textil, zbraně a řemesla) ve spolupráci
s A. Dománskou – 139 ks
− Pomoc při zpracovávání úkolů pověřeného Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
při vyplňování dotazníků identifikujících některé projevy lidové kultury v současnosti.
Letošní téma pro identifikaci bylo stanovené MK a NÚLK ve Strážnici a šlo o folklórní
jevy a formy obživy.
− výběr fotografie na PF 2007.

6.2.Oddělení služeb
6.2.1.Správce VT - propagace
ad a) propagační materiály – spolupráce při přípravě propagačních letáků (termín: únor,
duben, červen, srpen, říjen, prosinec), obsahová náplň a spolupráce při realizaci plakátů,
letáků, orientačních tabulí, pozvánek k výstavám a ostatním akcím JMM, spolupráce při
realizaci pohlednic a informačních prospektů o JMM
ad b) V průběhu roku byla zajišťována reklama v médiích – spolupráce se školami, kulturními
organizacemi města a okresu, reklamními agenturami, propagace akcí a činnosti JMM v tisku,
rádiu a TV, poskytování informací médiím dle požadavků, aktualizace internetové stránky
JMM www.znojmuz.cz.
ad c) Zajišťování prodeje publikací, katalogů, periodik, pohlednic a ostatních suvenýrů,
včetně vstupenek s využitím počítačů nainstalovaných ve vrátnicích v DU, MK, na hradě a na
Cornštejně, vedení skladové agendy, zásobování prodejních míst sortimentem, vedení
skladové agendy v PC.
d) Technické zajištění přednášek v přednáškovém cyklu JMM dle požadavků přednášejících.
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7.1. Plánování
- identifikace bezprostředních priorit
• vyřízení stavebních reklamací zjištěných po rekonstrukci bývalého klášterního špitálu
vůči firmě ZOSS, jednání o reklamacích probíhá již více než rok
- reklamované závady, byly v průběhu roku odstraněny až na opravu parket v II. patře
• po dokončení rekonstrukce hradního domku, kterou provádí vlastník objektu - Město
Znojmo, budeme mít k dispozici služební byt, který plánujeme využít obsazením
volného místa historika-kastelána. Poté by mělo dojít i ke zvýšení vědeckovýzkumné
činnosti pracoviště historie
- vzhledem k tomu, že rekonstrukce hradního domku nebyla dokončena, přesouvá se
možnost využití bytu a nástup historika na březen 2007
• budou učiněny další kroky k možnosti převodu minoritského kláštera, který je majetkem
Města Znojma a je v přízemí i v patře propojen s majetkem kraje, budovou bývalého
klášterního špitálu, do majetku kraje
- s ohledem na volby budou jednání obnovena s novým vedením radnice
• příprava vybudování nové archeologické expozice v minoritském klášteře, kde bude
nutné spolu s vlastníkem objektu, vyřešit temperování výstavních prostor
- jednání byla započata, ale bohužel s ohledem na povolební vývoj na radnici se
nepodařilo podat žádost o dotaci, byl zpracován projekt pro elektrické vytápění a nové
řešení starých rozvaděčů v minoritském klášteře
• obnova pokladny – vrátnice do původních prostor minoritského kláštera, na tuto akci
podal vlastník objektu, Město Znojmo, žádost o dotaci na Jihomoravský kraj
- v průběhu roku byla vlastníku navýšena dotace od Jihomoravského kraje, bohužel kvůli
posunutí termínu jsme nestihli do konce roku výrobu nábytku
• provést analýzu trhu na dodavatele audiozařízení pro výklad v rotundě, národní kulturní
památce
- v průběhu roku byl proveden průzkum trhu na možného a nejvhodnějšího dodavatele
audiozařízení do rotundy sv. Kateřiny, národní kulturní památky, zároveň byla podána
žádost našemu zřizovateli o účelovou dotaci
- analýza sbírek
• ve všech podsbírkách bude dle plánu provedena inventarizace
- revize proběhla dle plánu a do konce roku byla v souladu se zákonem 122/2000 Sb.
odeslána zpráva o průběhu inventarizace na Ministerstvo kultury ČR
• zjištění náročnosti časové i finanční na výrobu kopií soch Hugo Lederera
- bylo provedeno předběžné výběrové řízení na odlití sochy šermíře a podána žádost
zřizovateli o účelovou dotaci
- analýza okruhu působnosti
Jihomoravské muzeum působí především v rámci okresu Znojmo, v případě
vědeckovýzkumných aktivit dochází i ke spolupráci s odbornými pracovníky ze sousedních
regionů.
- analýza potřeb
• muzeum se potýká s nedostatkem depozitárních prostor, především lapidária, soch,
výhledově pak i archeologický depozitář, pokud budou předávány nálezy UAPP proto i
v letošním roce bude pokračovat hledání vhodných objektů
- v letošním roce se podařilo vyřešit depozitář pro archeologické sbírky, byl přehodnocen
projekt nové expozice živé přírody a po přestěhování knihovního fondu do prostor bývalého
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klášterního špitálu a rozebráním a přestěhováním historických sbírkových knihovních
regálů, byly prostory vymalovány a po sestavení regálů je pro archeologické pracoviště
připraven nový depozitář
- plánování oprav, renovací, úprav a nákupu zařízení
• oprava vnější části hradební zdi v objektu bývalého klášterního špitálu na ul.
Přemyslovců 8, financována částečně z účelové dotace zřizovatele a z Programu MPR
- oprava hradební zdi byla dokončena v měsíci červenci
• v koruně hradební zdi v objektu bývalého klášterního špitálu na ul. Přemyslovců 8
postavit vyhlídkový altán
- vyhlídkový altán byl postaven na základě výběrového řízení firmou Pozemní stavby a
kolaudace proběhla v měsíci listopadu
• po poskytnutí dotace ministerstva kultury z programu ISO budeme realizovat výměnu
čidel a rozšíření EZS o půdní depozitář na hradě
- dotaci z Ministerstva kultury jsme obdrželi v polovině měsíce listopadu, vzhledem
k tomu, že jsme v předstihu měli provedeno výběrové řízení, práce byly v termínu
dokončeny dne 14.12.2006
• do konce měsíce února bude provedena výměna nevyhovujícího osvětlení v přízemí na
schodištích a v 1.patře Domu umění, financováno z fondu organizace a z účelové dotace
zřizovatele
- výměna osvětlení v přízemí na schodištích i ve výstavních prostorách v 1. patře Domu
umění byla uskutečněna dle plánu
• nákup bezpečnostních vitrín pro novou numismatickou expozici na hradě, financováno
z účelové dotace zřizovatele a podána žádost z Programu ISO ministerstva kultury
- po obdržení dotace z ministerstva kultury bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele
těchto vitrín, jejich předání proběhlo v měsíci září. V průběhu roku jsme přehodnotili
s ohledem na klimatické podmínky, bezpečnost a celoroční provoz situaci a rozhodli jsme
se pro umístění nové numismatické expozice do prostor Domu umění, kde spolu se stálou
expozicí medailéra J.T. Fischera vzniknou navazující stálé expozice
• nákup monitorovacího systému Hanwell pro novou přírodovědnou expozici, tento
systém pak bude postupně rozšiřován o monitorování klimatu v depozitářích, podána
žádost z Programu ISO a z vlastních zdrojů
- po obdržení dotace z ministerstva kultury byl pořízen monitorovací systém Hanwel pro
novou přírodovědnou expozici „Živá příroda Znojemska“
• s ohledem na skutečnost, že se díky výběrovému řízení podařilo snížit náklady na opravu
vnější části hradební zdi na ulici Přemyslovců 8, se nám se souhlasem Rady JmK
podařilo staticky zajistit zdi na návštěvnických trasách na zřícenině hradu Cornštejn, kde
návštěvníci byly ohrožovány pádem kamenů
spolupráce s Městem na akcích
• rekonstrukce hradního domku
- účastí na kontrolních dnech, byl sledován průběh stavebních prací a řešeny naše
požadavky a změny proti plánům – např. dělící mříž, zatrubkování pro EZS
• výměna střešní krytiny na rotundě, národní kulturní památce
- účast na kontrolních dnech a zajištění kontrolních dnech v prostorách JMM,
dokumentace
spolupráce na opravách realizovaných v rámci zaplaceného nájemného
• oprava střechy zadního traktu Domu umění, včetně výměny ateliérových oken a
zateplení ateliéru
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- navíc byl na nových střechách nově vybudován hromosvod, poté byl prostor ateliéru
vymalován a v závěru roku do střešních oken namontovány zcela zatemňující žaluzie a to
proto, že bude tento výtvarný ateliér využíván i jako fotoateliér k provádění digitalizaci
sbírek, k tomu to účelu by zakoupen fotoaparát s objektivem a s potřebným vybavením
• oprava omítek na hradě
- opravy omítek byly provedeny pouze v nejnutnějším rozsahu a to i s ohledem na
skutečnost, že bylo nutné provést opravu hradního ochozu

7.2. Společenskovědní oddělení
7.2.1.Archeologie
výhledové rozšíření depozitárních ploch pracoviště archeologie
byl zprovozněn nový depozitář archeologie II
Archeologická expozice:
1. byla vypracováno libreto a scénář studie na vybudování nové archeologické expozice
„Archeologie na Znojemsku. Klenoty ze sbírek od pravěku do středověku“ v minoritském
klášteře,
2. bylo uskutečněno zaměření současného stavu výstavních prostor
3. byly zpracována projektová dokumentace vytápění výstavních prostor
7.2.2.Historie
− identifikace bezprostředních priorit:
byly provedeny přípravy pro přestěhování části podsbírky z místnosti č. 7 (objekt hradu)
(nebylo prozatím z objektivních důvodů realizováno)
7.2.3.Dějiny umění
- identifikace bezprostředních priorit:
uskutečněn výhledový plán rozšíření depozitářů pracoviště dějin umění (lapidárium)
- analýza sbírek:
spolupráce s určováním podsbírky dějin umění, smluvně zadáno zhodnocení díla Oskara
Pafky
7.3. Stavební opravy a úpravy objektů JMM

Hrad a hradní domek
V hradním domku byly provedeny vnitřní a vnější omítky, nově řešena vestavba příček,
schodiště, voda a elektro, osazení nových oken a dveří. Dále byla řešena nově spádová a
přečerpávací kanalizace v objektu a prostorách horního hradního nádvoří. Byla obnovena
potrubí kanalizace horního nádvoří a svodů dešťových vod z budovy hradu.
Na dolním hradním nádvoří byla nově vydlážděna terasa hradu s úpravou římsy ochozu.
Investor - Město Znojmo

Rotunda
Dokončena výměna střechy rotundy
Investor - Město Znojmo
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Dům umění
Dokončeny práce na opravách střechy zadního traktu budovy s výměnou atelierových oken.
Investor - Město Znojmo

Minoritský klášter
Provedení projektu a zahájení stavebních prací na rekonstrukci vrátnice, vestibulu a prostoru
bývalé kotelny.
Investor - Město Znojmo
Vlastní opravy a úpravy objektů JMM

Minoritský klášter
Ve spolupráci s přírodovědným odd byly prováděny instalace exponátů expozice živé přírody.
Byly provedeny a zhotoveny barevné vložky zadních stěn vitrín, zhotovení soklů, podpěr a
jiných nosných prvků exponátů výstavy. Zajištěno přemístění kamer CCTV zaslepení konce
chodby sádrokartonem, provedení zatemňujících žaluzií na stolcích s entomologickými
exponáty, vnitřní osvětlení vitrín opatřeno ochrannými UV foliemi. V depozitáři archeologie
provedeny demontáže původních dřevěných regálů, jejich vynesení a malířské práce.

Hrad
Před zahájením návštěvnické sezony byl proveden úklid, čištění oken, vnitřku vitrín,
venkovních ploch, výměny světelných zdrojů vitrín. Pro zlepšení přístupu byly provedeny
úpravy skl. vitríny pro model lodi.
Dále byla provedena celková rekonstrukce a modernizace EZS v prostorách hradu a rozšíření
střežených prostor o vestavěné půdní depozitáře. Zde poskytovali pracovníci stav. odd.
potřebnou součinnost provádějící firmě, kde z důvodů nově prováděné kabeláže byly
demontovány a vystěhovány výstavní exponáty a nábytek z místností 6,7 a 9. Rovněž byly
zhotoveny a osazeny ochranné bednění 2 ks soch umístěných na dolním nádvoří.

Dům umění
Proveden projekt, práce elektro a osazení svítidel v prostorách I a II NP a schodišti. Pro nově
instalovaných 9 ks numismatických vitrín provedeny elektrorozvody. Provedeny malířské
práce v I,II NP a na schodišti. Zhotovena mříž před vnějšími dveřmi na balkon v II NP,
výstavní skříňka na fasádu domu.

Býv. klášterní špitál
V rámci reklamovaných závad na parketových podlahách a oknech, prováděli pracovníci st.
odd. vyklízení a zpětné stěhování kanceláří II a III NP.
Byla provedena oprava hradebního zdiva dvora objektu. Novostavba vyhlídkového altánu.

Cornštejn
Před zahájením návštěvnického provozu provedena likvidace náletových travin a křovisek,
oprava zábradlí mostu a cest návštěvnické trasy. Zajištění montáže a demontáže zahradního
domku pro pokladnu, vybavení pokladny a „strážnice“. Po dobu návštěvnického provozu
obsluha průvodcovské činnosti a jejího zázemí.
Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků byla provedena projektová příprava sanace a statických opatření
na zdivu objektu a následně realizace těchto stavebních opatření.
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Stolařská dílna
Spolupráce při instalacích výstav průběžně. Pro instalaci výstavy „živá příroda“ zhotovení
soklů, polic a jiných nosných prvků včetně jejich montáže a instalace.
Údržba
Úklid a úprava venkovních prostranství, sekání travnatých ploch, výměny světelných zdrojů,
demontáže a zpětné zasklívání vitrín, spolupráce při instalacích výstav, sesazování vitrín,
převozy a manipulace se sbírkovými předměty a exponáty výstav.

8. Řízení
8.1. Přírodovědné oddělení
Mgr. Jaroslav Šmerda, vedoucí oddělení, kurátor - geolog
Mgr. Lydie Bravencová, kurátor - botanik
RNDr. Antonín Reiter, PhD. kurátor - zoolog

8.2. Společenskovědní oddělení
Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., vedoucí oddělení, archeolog
Květoslava Poláková, kustod historické podsbírky
Marie Nevrklová, kustod podsbírky dějin umění
Jaroslava Střechová, správce archeologické podsbírky
Alena Vysočanová, kustod podsbírky fotoarchivu a dokumentace současnosti

8.3. Oddělení služeb
Poláková Květoslava, vedoucí oddělení
Jitka Štěpničková, kurátor - knihovník
Andrea Domanská, konzervátora
Alena Komendová, konzervátora
Jaroslav Frecer, správce VT, propagace
Vladimíra Prášková, výtvarnice
Vilma Jordánová, průvodce DU

8.4. Oddělení správy budov
Rostislav Voborný, vedoucí,stav. technik
Miroslav Pražan, údržba
Vladimír Hanzal, stolař
Jana Vedrová – úklid
Jaroslava Valová – úklid

pokladní - vrátné DU, MK – Tothová, Hamzová, Drábková, Louštilová, Režňáková
noční vrátní DU – Sladký, Vala, Fiala

8.5. Ředitelství
Růžena Procházková , ekonom
Jana Šťastná, sekretářka, účetní
Olga Chaloupková, mzdová účetní, personalista

48

BOZP a PO je řešena v naší organizaci dodavatelsky, bezpečnostním a požárním technikem
a zároveň i správcem budov je Rostislav Voborný.
Statistiku návštěvnosti objektů a od letošního roku i internetových stránek zajišťuje Jaroslav
Frecer. Za statistiku mzdovou odpovídá Olga Chaloupková, za ekonomickou Růžena
Procházková. Spisovou službu vede Jana Šťastná.
Dokumentaci činnosti zajišťují jednak jednotlivý odborní pracovníci, správce VT-propagace
a především, pak pracovnice fotoarchívu a dokumentace současnosti Alena Vysočanová a
kurátorka – knihovnice Jitka Štěpničková.
Za plány a zprávy o činnosti oddělení včetně jejich plnění odpovídají vedoucí oddělení.
Podklady pro zprávy předložil:
Mgr. Jaroslav Šmerda – přírodovědné oddělení
Doc. Jaromír Kovárník, Csc. – společenskovědní oddělení
Poláková Květoslava – oddělení služeb
Rostislav Voborný – oddělení správy budov

II. Přehled hospodaření
II.1. Oblast výnosů
Jihomoravské muzeum ve Znojmě v roce 2006 hospodařilos finančními prostředky v celkové
výši 14 700 tis. Kč:
v tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele

13 238

účelový příspěvek z rozpočtu Města Znojma

305

tržby z prodeje zboží

124

Tržby z prodeje služeb

746

úroky, úroky z prodlení

76

jiné ostatní výnosy (pronájmy, podnájmy, náhrada Pojišť. apod.)
CELKEM

211
14 700
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II.2. Oblast nákladů
Celkové náklady činily k 31.12. 2006 14 239 tis. Kč a jsou tvořeny:
v tis.Kč
spotřeba materiálu

907

spotřeba energie

1 049

vodné

23

prodané zboží

90

opravy a udržování

1 437

cestovné

27

náklady na reprezentaci

8

ostatní služby (náklady na výstavy, poštovné, stravenky, tisky…)
z toho

1 520

- nákup sbírek

123

- restaurování sbírek

140

osobní náklady

8 246

odpisy dlouhodobého majetku

736

ostatní náklady (pojištění, poplatky)

196

CELKEM

14 239

K 31.12.2006 Jihomoravském muzeum ve Znojmě vykázalo zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 461 204,92 Kč. Tato částka bude po schválení zřizovatelem rozdělena do
fondu odměn a do rezervního fondu.
Ve Znojmě dne 28.2.2007
Zpracoval: Durajková Vladimíra
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