ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007
Znojmo

Úvod
Oblast sbírkotvorná má profilující charakter u přírodovědných oborů a to vzhledem
k odbornému potenciálu v personálním vybavení muzea. Odehrává se převážně v rámci
výzkumných aktivit, jde především o tradiční dlouhodobě koncipované dokumentační a
monitoringové programy. Velmi významnou činností, kterou se začalo zabývat pracoviště
zoologie a botaniky ve spolupráci se spoluřediteli, Národním muzeum Praha je čtyřletý
výzkumný projekt „Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska
na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů“, který byl finančně podpořen
v rámci veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem kultury ČR.
Ve společenskovědných oborech má největší význam, a to jak z hlediska personálního, tak i
z hlediska výzkumné činnosti archeologie. Koncem měsíce července se nám podařilo obsadit
volné místo historika kvalifikovaným pracovníkem, který pokračuje v doktorantském studiu a
úspěšně se zapojil do odborné činnosti muzea. Pracoviště dějin umění a fotodokumentace se
zaměřilo na bádání v archivních i sbírkových fondech související s realizovanými výstavami.
Uvedené výzkumné aktivity s sebou přinesli rozšíření jednotlivých sbírkových fondů i
dokumentace. Dalším zdrojem přírůstků do sbírek byly nákupy, dary a ze zákona. Celkem se
nám podařilo rozšířit sbírku o 14 394 ks.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, který pracuje na základě jednacího řádu se sešel
6.11. a schválil nákupy do sbírkového fondu a vyřazení a přeřazení ze sbírkového fondu
pracoviště historie.
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 Rigasová, 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 zahrnovala převážně standardní činnosti spočívající v evidenci přírůstků
do sbírek v I. i II. stupni evidence, v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky
Jihomoravského muzea do Centrální evidence sbírek, v pokračování postupného převodu
sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické,
archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních
systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). V knihovně pokračovalo
zadávání do knihovního systému Clavius. Proběhly plánované periodické inventarizace
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vybraných podsbírek nebo jejich částí. Pokračovala i digitalizace sbírkového fondu a díky
dotace z Ministerstva kultury jsme spustili prezentaci části přírodovědné sbírky (botanika,
zoologie a geologie) na našich webových stránkách.
V rámci péče o stav sbírek provedla dne 1.10. depozitární komise kontrolu depozitářů
zaměřenou

především

na

sledování

mikroklimatických

podmínek

v

depozitářích.

Dodavatelsky byl proveden preventivní desinsekční zásah v depozitárních prostorách popř. na
jednotlivých sbírkových předmětech, v součinnosti s konzervátorskou laboratoří a správcem
sbírky.
Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových
předmětů

z

archeologických,

zoologických,

historických

(např.

štočky,

betlém)

i

uměleckohistorických sbírek (obrazy, socha lvů na nádvoří hradu) a preparaci vybraných
exemplářů z entomologické sbírky. Dále pokračovala v laboratorním zpracovávání
archeologického materiálu z výzkumů.
I v letošním roce jsme realizovali dodavatelsky preparaci zvířat a restaurování
sbírkových předmětů ( dřevěné regály na knihy, restaurování sochy Znojemské orlice a litinové
sochy Františka Josefa II. ). Za pomocí účelové dotace od zřizovatele se nám podařilo odlitím
do bronzu zachránit čtyři sádrové plastiky Hugo Lederera.
Oblast prezentační především reprezentuje celkem 21 titulů výstav z muzejních sbírek i
výstav výtvarného umění, výstav vlastních i přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými
subjekty. V hlavním výstavním prostoru v Domě umění proběhly dvě výstavy, které tvořili již
tradiční rámec výstavního programu Jihomoravského muzea. Jsou jimi výbor z děl současných
českých výtvarných umělců, kterou pod názvem „Svět divadla“ muzeum připravilo ve
spolupráci s pražskou Galerií VIVO p. Koenigsmarka jako jednu z významných doprovodných
akcí 9. 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 Ilji Bílka doplněnou o textil, malbu a grafiku
Miroslavy Krausové. K návštěvnicky zajímavým výstavám tradičně patřila výstava z našeho
fondu s názvem „Znojemské zaniklé časy z fotoarchivu JMM“. Z řad návštěvníků se
s pozitivními ohlasy setkaly i výstavy obrazy a ilustrace Magdalény Říčné, Mona Lisa 2006,
Pestré mosty chovanců z Charity Retz a fotografie Františka Chrástka. S velkým ohlasem se
setkala v závěru roku retrospektivní výstava tvorby znojemského autora Oskara Pafky z fondu
muzea, ale i ze soukromých sbírek. K této výstavě se nám podařilo za pomoci sponzorů vydat
katalog. V minoritském klášteře proběhla výstava jarních vazeb žáků Střední odborné školy a
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odborného učiliště Znojmo a zajímavá byla i výstavy Archeologie v kanálech, Země- vodavzduch a Netopýři, především pak živými netopýry z pražské záchranné stanice.
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, s
kulturní programem „Léto na Cornštejně“ sestavený z vystoupení skupin historického šermu a
z dalších představení. Pro oživení přírodovědné expozice v minoritském klášteře jsme
v dětském koutku umístili do terária pískomily. V průběhu druhého pololetí byla návštěvníkům
zpřístupněna nová stálá numismatická expozice Josefa Květoně v prostorách Domu umění.
Velký zájem byl i o prohlídku národní kulturní památky Rotundy sv. Kateřiny, pro lepší
komfort návštěvníků jsme vyměnily wolkmeny za nové audioprůvodce s 10 jazykovými
mutacemi textu (v závěru roku rozšířeny na 12 jazykových mutací). Letošní sezónu můžeme
hodnotit velmi kladně, neboť ve všech objektech došlo ke zvýšení návštěvnosti a to celkem o
7 111 osob a internetové stránky proti roku 2006 navštívilo více o 1 512 účastníků.
Po velkém zájmu veřejnosti o muzejní noc v předchozím roce, se uskutečnil v našich
objektech dne 18. května již třetí ročník. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní
program, soutěže, kvizy a rovněž i třetí ročník dětské výtvarné soutěže s názvem Živá příroda
Znojemska. Pro vítěze soutěží a ankety jsme měli díky sponzorů připraveny pěkné ceny.
Finančně tento projekt podpořili, tak jako i v loňském roce Vinné sklepy Lechovice,s.r.o.,
zřizovatel a Město Znojmo.
V oblasti interpretace je nutno zmínit i tradiční přednáškový cyklus, který muzeum
připravuje již 27 let, spolupráci se Správou Národního parku Podyjí na programových akcích
jejího návštěvnického centra v Čížově (např. sobotní vycházky do přírody), dále pravidelnou
aktualizaci www stránek a jejich propojování do dalších stránek internetové sítě.
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 je to především prezentace výsledků výzkumné a odborné práce
jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak i v tisku a
ostatních masmédiích.
Kulturně – výchovná činnost s ohledem na skutečnost, že nemáme vyčleněného
pracovníka je omezená. Velkým přínosem je vlastní přírodovědný vzdělávací program pro
středoškolské studenty, kteří se ve 14 denních intervalech setkávali se zoologem a botaničkou.
Přírodovědné oddělení rovněž spolupracovalo na vzdělávacích programech se ZŠ Václavské
nám, Znojmo a pro děti připravily dvě exkurze do přírody.
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Se školami spolupracujeme rovněž tím, že u nás studenti vykonávali odbornou praxi.
V průběhu měsíců květen, červen a září nám vykonávalo průvodcovskou činnost v expozicích
na hradě 27 studentů SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo a během prázdnin vykonávalo
odbornou praxi 21 studentů ze SOU a SOŠ a SČMSD Znojmo, s.r.o. Přimětická 50, jako
průvodci v Domě umění a minoritském klášteře. Dále u nás vykonávali na jednotlivých
pracovištích odbornou praxi i 4 studenti ze středních a vysokých škol.
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
zaměřeny na monitoring netopýrů a výzkum ptáků NP Podyjí a spolu s botaničkou na 4letém
výzkumném projektu finančně podpořeném Ministerstvem kultury ČR s názvem „Výzkum a
dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů
a muzejních sbírkových fondů“. Dále se botanička zaměřila na výskyt významných druhů
rostlin a rostlinných společenstev na Znojemsku a geolog pokračoval s výzkumem těžkých
minerálů a s výzkumem a dokumentací příležitostných odkryvů. Archeolog se zabýval mimo
jiné výzkumem archeologických lokalit v oblasti hranic s Rakouskem a prováděl záchranné
archeologické výzkumy.
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 závěru roku jsme vydali hrací karty „kvarteto“ s tématy jak muzejními, ale i dalších
významných památek města Znojma, finančně vydání podpořilo dotací Město Znojmo. Pro
návštěvníky byly v prodeji i nové plechové magnetky se starými fotkami objektu hradu a
zříceniny hradu Cornštejn. Díky dotaci od Města jsme dále nechali vyrobit přívěšek na klíč
na propagaci JMM a Rotundy sv. Kateřiny Za pomocí sponzorů jsme vydali dotisk anglické
verze propagační skládačky Rotunda sv. Kateřiny, s novým překladem od nového historika. Za
pomoci sponzorů, jsme vydali katalog k retrospektivní výstavě tvorby znojemského autora
Oskara Pafky. K této výstavě jsme vydali i plakát s kalendáriem na rok 2008. Ke konci roku,
jsme již tradičně vydali kalendářík na rok 2008 s upoutávkou na novou stálou numismatickou
expozici.
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
informoval tisk, rozhlas i televize. Dále byla veřejnost informována prostřednictvím
dvouměsíčníků, internetových stránek či pozvánek a plakátů.
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Odborné i širší veřejnosti je umožněno studium odborné knihovny muzea a badatelské
studium sbírkového fondu (63 badatelů).
V oblasti plánování mezi důležité priority bylo další jednání s Městem Znojmem o možnosti
převedení minoritského kláštera do majetku zřizovatele.

Pokračovaly i přípravy nové

archeologické expozice v minoritském klášteře, která by měla rovněž přispět ke zvýšení
návštěvnosti muzea. Stávající expozice byla zpřístupněna veřejnosti v 60.letech minulého
století. Nepodařilo se však vyřešit s Městem Znojmem vytápění těchto výstavních prostor
expozic. Ve svých činnostech nemůžeme opomenout návštěvníky, bez kterých by naše práce
ztrácela smysl. Plán výstav a přednáškový cyklus jsme se snažili sestavit tak, aby oslovil co
nejširší veřejnost a pokračovala i spolupráce se školami.
V souladu se zákonem 257/2001 Sb. o knihovnách, v platném znění byla provedena revize
celého knihovního fondu (cca 30 000 kusů).
Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum užívá jako jejich nájemce,
nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, zřícenina
hradu Cornštejn a bývalý klášterní špitál) je dalším z významných okruhů jeho činnosti.
V případě pronajatých objektů minoritský klášter, Dům umění a znojemský hrad včetně
národní kulturní památky Rotundy svaté Kateřiny, vlastník na základě našich podkladů
vypracoval výhledový plán oprav, který byl po vzájemné dohodě v průběhu roku upraven.
Muzeum poskytovalo součinnost s probíhajícími opravami a to jak na akcích prováděných
přímo Městem Znojmem - oprava hradního domku a oprava horního hradního nádvoří, tak i na
opravách prováděných za zaplacené nájemné – na hradě jde o rozvody EPS, dílčí opravy
omítek, vybudování nové vodovodní přípojky pro hrad a nového hydrantu na horním nádvoří
hradu, v Domě umění oprava koruny zdi a výroba a osazení dvou mříží do oken v nové
numismatické expozici. V minoritském klášteře se vrátila po 5 letech pokladna - vrátnice do
původních prostor a v závěru roku byla provedena výměna starého nevyhovujícího rozvaděče.
Na hradě se podle plánu vybudovala nové elektrické požární signalizace. Na tuto akci byla
předložena žádost o příspěvek z Programu ISO A MK ČR, získali jsem 180 tis.Kč, bohužel
hasiči nesouhlasili, kvůli špatnému příjezdu přes areál pivovaru, s napojením na pult HZS. O
příspěvek z Programu ISO MK ČR jsme ještě žádali na rozšíření monitorovacího systému
Hanwell o 21 ks čidel do depozitářů a expozic v minoritském klášteře a na hradě, za pomoci
dotace jsme tuto akci rovněž realizovali a v současné době má každý správce depozitáře
možnost se podívat u sebe v počítači, jak vypadají klimatické podmínky na hradě či
v minoritském klášteře a v bývalém klášterním špitále. Za pomoci dotace z programu ISO D
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jsme zrestaurovali dřevěné knižní regály, na restaurování sochy Znojemské orlice jsme dotaci
nezískali a zrestaurovali jsme ji z provozních prostředků. Za pomoci účelové investiční dotace
od zřizovatele jsme proti plánu vybudovali EPS v minoritském klášteře a oba objekty byly
napojeny na pult HZS. V objektech Památníku Prokopa Diviše v Příměticích a na zřícenině
hradu Cornštejn jsme provedli drobnou údržbu.
Řízení - za činnosti jednotlivých oddělení – přírodovědné, společenskovědní, služeb a správy
budov odpovídají vedoucí těchto oddělení. Ekonomický úsek je podřízen ředitelce. Zpravidla
jedenkrát měsíčně se konaly porady vedoucích, do týdne pak, dle organizačního řádu, svolávali
vedoucí porady svých oddělení.
Oblast veřejných standardizovaných služeb, jak je uvedeno výše, ale i ve zprávě
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 (přírodovědný program pro studenty středních škol a exkurze pro žáky ZŠ
Václavské náměstí). O všech našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím našich
internetových

stránek

www.znojmuz.cz,

sdělovacích

prostředků,

ale

i

vydáváním

dvouměsíčníků,plakátů a pozvánek. Rovněž odborní pracovníci zpracovávali 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, rodiny s dětmi, studenty, žáky, seniory a občany s tělesným postižením, ale
školám nabízíme možnost zakoupení výhodné roční permanentky, která je využívána nejenom
znojemskými školami.

Návštěvníci měli možnost využít i dny, kdy si

prohlédnou naše expozice a krátkodobé výstavy.

zdarma mohou

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 2007 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibližně 350
dokladových položek cévnatých rostlin (přír. č. 52/2007) a pořízeno cca 400 dokumentačních
fotografií rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů. Obojí především v souvislosti s
programovým projektem Ministerstva kultury ČR DE07P04OMG006 „Výzkum a
dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů
a muzejních sbírkových fondů“
b) tezaurace
– nové 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 z Botanického
ústavu AV ČR v Průhonicích, položky dosud nebyly nalepeny
– proběhl zápis přírůstků do I. stupně evidence, byl dokončen plánovaný převod přírůstků do
II. stupně evidence (program DEMUS)
– hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu
– inventární revize 3. části botanické podsbírky proběhla dle plánu 17. 4. 2007
– proběhlo předání dat potřebných pro aktualizaci internetových stránek MZM v Brně, kde jsou
zpřístupněna data o sbírkovém botanickém fondu JMM
– ve spolupráci s konzervátorským odd. (A. Komendová) proběhlo řazení rozměrných
preparátů hub. Dále byla provedena opatření pro jejich preventivní konzervaci (150 položek / 3
hod. práce)
– desinsekce depozitárních prostor proti hmyzím škůdcům aplikací aerosolu organofosfátových
přípravků byla provedena specializovanou firmou dne 6. 4. 2007 v koordinaci s desinsekcí
dalších depozitářů JMM
- v rámci preventivní konzervace byl do depozitáře botaniky dne 25. 10. 2007 nainstalován
snímač teploty a relativní vlhkosti monitorovacího systému Hanwell.
1.1.2. Geologie
a) selekce
- V průběhu roku 2007 došlo k rozšíření geologických podsbírek o 41 movitých předmětů.
Vlastní výzkumnou činností byly získány minerály z výzkumu železorudného dolu u Míšovic
(přír. č.48/ 07).
- Nákupem byla doplněna ve spolupráci s nákupní komisí podsbírka tektitů o čtyři unikátní
vzorky (zapsány jsou pod přír.číslem 47/06).
- Dary - se v roce 2007 rozrostla též mineralogická podsbírka. Pod přír. číslem 46/07 byl
evidován dar 16 velmi pěkných vzorků z Afghánistánu (do srovnávací části podsbírky) a pod
přír. číslem 50/07 bylo evidováno 6 vzorků z regionu.
- V průběhu roku byl dále k zapsání do I. stupně evidence připraven paleontologický materiál
z Hrušovan nad Jevišovkou (cca 270 ks).
- Při sledování a dokumentaci krátkodobě přístupných stavebních odkryvů bylo v průběhu roku
získáno dalších 30 vzorků minerálů a hornin a 8 vzorků horninových substrátů. Po ošetření,
preparaci nebo dalších úpravách budou zařazeny do geologických podsbírek.
- Byla prováděna fotodokumentace geologických jevů a objektů. Byla prováděna
fotodokumentace výkopových prací na staveništi silničního obchvatu (I. etapa) a dále
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pokračovala fotodokumentace podzemních chodeb u Míšovic a fotodokumentace kamenných
památek.
b) tezaurace
- Evidence nově získaných přírůstků do geologických podsbírek probíhala v návaznosti na
jejich postupné zpracování. Byla dokončena evidence přírůstků z roku 2005 přír.č.79/05, č.
77/05 a č. 78/05 a z roku 2006 přír.č.49/06, č. 50/06 a č.51/06.
- Hlášení změn do CES proběhlo ve standardních termínech
- Pokračovala evidence geologické fotodokumentace – poslední evidenční záznam končí č.
2826.
- Proběhla plánovaná revize podsbírky tektitů v číselné řadě Gv 1 – Gv 513. V souvislosti
s revizí a rozšířením podsbírky byl vytištěn aktualizovaný Inventární soupis podsbírky.
- Během předsezónních úprav expozice bylo ošetřeno cca 50 předmětů (mineralogie).
- Dezinsekce depozitárních prostor na půdě proběhla v průběhu roku 1x .
- Ve spolupráci s konzervátorskou komisí byly v prostorách půdního depozitáře a v expozici
instalovány k 25.10. 2007 snímače systému Hanwell pro sledování mikroklimatu.
1.1.3. ZOOLOGIE
a) selekce
Vlastní sběr a převzetí nálezů:
– byly pořízeny nové dermoplastické preparáty obratlovců:
volavka bílá, bukač velký, norek americký, vlha pestrá, orel mořský. Celková cena jejich
preparace byla 14 400,- Kč
– během roku 2007 bylo získáno 10 uhynulých živočichů, většinou drobných druhů ptáků
sebraných po srážce s vozidly u silnic. Asi polovina z nich je ve stavu použitelném pro
preparaci (jednotlivé kusy posoudí preparátor před zpracováním). Pokud nebude možná
preparace na dermoplastický preparát předpokládáme v příštím roce předání do osteologické
sbírky Národního muzea Praha. Z nálezů v roce 2007 lze jako zvláště významné uvést 2
exempláře vydry říční předané pracovníky městských lesů Znojmo, u jednoho z těchto kusů
předpokládáme preparaci na dermoplast v roce 2008.
– přírůstek exemplářů brouků do podsbírky entomologické pochází především z dokumentace
programového projektu MK ČR. Dosud nebyla dokončena základní determinace nutná pro
prvostupňovou evidenci celého přírůstku, preparováno na zakázku bylo 1850 kusů + v JMM
asi 500 kusů, většina z těchto 2350 kusů bude předmětem přírůstku.
– fotodokumentace dokladových exemplářů druhů jež nelze sbírat probíhala po většinu
vegetační sezóny, především díky nově zakoupenému digitálnímu fotoaparátu. Fotografie jsou
ukládány na server G, do složky Přírodovědného odd., a dále jsou zálohovány na CD na
pracovišti. Kvalitně byly letos dokumetovány 3 druhy obojživelníků, 6 druhů netopýrů, 10
druhů bezobratlých a cca 15 druhů vzácných rostlin, většinou více fotografiemi, případně
z více lokalit.
– mimo plánované činnosti byl formou daru (smlouva 45/2008) převzat materiál dvoukřídlých
z pozůstalosti pana Tomáše Gregora. Jedná se o cca 100 entomologických krabic s obsahem
přibližně 10 000 exemplářů hmyzu. Jako přírůstek bude část tohoto materiálu zapsána po
konzultaci a na základě doporučení odborníků na danou skupinu hmyzu. Předběžně je
dojednána taková konzultace s RNDr. Mockem z Muzea východních Čech v Hradci Králové
v prvním pololetí 2008.
Nákup:
– v roce 2007 nebyl realizován nákup brouků, do entomologické podsbírky bylo nakoupeno
190 exemplářů motýlů od Ing. Pavla Vítka (56/2007).
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b) tezaurace
– byla provedena evidence přírůstků do zoologické podsbírky z roku 2006 (26 ks). Dokončena
byla evidence přírůstkových čísel v entomologické podsbírce: 68/2006 (532 ks), 34/2006 (224
ks) a 39/2006 (235 ks).
– evidenci přírůstkového čísla 61/2006 (Kobylákova sbírka) se v roce 2007 zahájit nepodařilo,
neboť žádná její evidovatelná část nebyla zatím bezezbytku determinována. Provedena byla
pouze determinace části čeledi střevlíkovití a vrubounovití. Evidenční práce budou zahájeny
v roce 2008, jakmile se podaří dokončit determinaci jednotlivých částí sbírky.
– pokračovala PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky, provedena
byla u čeledí Pyrochroidae, Nitidulidae, Rhizophagidae, Cryptophagidae, Lathridiidae,
Colydidae, Tetratomidae a Anthicidae. Jednalo se celkem o 235 ex z inv. čísel KR192–KR206.
Ze staré sbírky motýlů bylo evidováno dalších 200 ex.
– v roce 2007 se podařilo zadat a realizovat determinační revizi čeledi mršníkovití (Histeridae)
– cca 250 ks a dosud nerevidované části větší čeledí Rhizophagidae (cca 150 ks) a Anthicidae
(20 ks). Dále byly revidovány drobné čeledi, u nichž se podařilo již provést i nové uložení a PC
evidenci (viz výše).
– práce na rekonstrukci čeledí mandelinkovití postoupila pouze o repreparaci další malé části
materiálu, nově byla uložena a evidována pouze malá podčeleď Donaciinae (16 ks, Inv. č.
KR209, 210), v rekonstrukci čeledi nosatcovití nebylo dále postoupeno.
– opravy poškozených exemplářů brouků – byla provedena oprava exemplářů čeledi
stehenáčovití (Oedemeridae) a lesknáčkovití (Nitidulidae) (konzervátorské pracoviště, A.
Komendová), tyto čeledi byly nově uloženy a evidovány (viz výše), u čeledi mandelinkovití
byla provedena oprava jen u malé části exemplářů a úkol nebyl dokončen.
– na základě žádosti pana Petra Kabátka (smlouva o výpůjčce č. 18/2007) byla uskutečněna
zápůjčka cca 120 exemplářů exotických tesaříkovitých brouků ze staré sbírky (převážně inv. č.
KR111, 112, 113). Bylo zjištěno, že se jedná z části o velmi cenné exempláře, vypůjčitel na
vlastní náklady a se souhlasem kurátora provedl jejich repreparaci a determinaci.
– ve standardních termínech probíhala hlášení změn do CES
– PC evidence fotoarchivu v roce 2007 z časových důvodů nepokročila
– revize proběhla dle plánu, u značné části tekutinových preparátů byly vypracovány nové
lokační seznamy.
– doplňování a výměna konzervačních tekutin proběhlo dle plánu při revizi.
– desinsekce depozitárních prostor proběhla v rámci ošetření ostatních prostor muzea.

1.2. Společenskovědní oddělení
1.2.1.Archeologie
a) selekce – aktivní i pasivní a akvizice
Záchranné archeologické výzkumy:
1. Terénní úpravy ve dvorním traktu Znojmo č. p. 931, Bezručova 7; 2. Odvodnění hradního
nádvoří, Znojmo-hrad, Hradní 84/10 – splašková kanalizace; 3. Rekonstrukce náměstí
v Olbramovicích; 4. Oprava kapličky Panny Marie v Prokopově; 5. Oprava vodovodu v obci
Branišovice, řad F, D; 6. Oprava a rekonstrukce vodovodů v obci Damnice, řad B1, B1-1; 7. I.
etapa výstavby výrobního areálu Perito, k. ú. Dobšice; 8. Revitalizace znojemského hradu a
okolí s NKP rotunda sv. Kateřiny; Restaurování jižní barokní kaple Božího dítěte – chrám sv.
Mikuláše ve Znojmě; 10. Stavba základnové stanice veřejné komunikační sítě Telefónica O2
Vranov nad Dyjí; 11. Rekonstrukce prádelny v zámku v obci Plaveč na pozemcích p. č. 2 a 58,
k. ú. Plaveč; 12. Znojmo-Husovy sady/stadion TJ – přípojka NN na p. č. 2122/2 k. ú. Znojmoměsto; 13. Dozorování výstavby několika RD (lokality Znojmo, Sedlešovice, Těšetice,
Tvořihráz, 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 (uzavírání smluv) a registraci stavebních akcí v lokalitách
archeologického zájmu, dále dokumentaci archeologických situací, záchranu a sběr
archeologického materiálu apod.
a1) Ochrana a kontrola archeologických lokalit (terénní rekognoskace)
- Neméně důležitou je kontrola archeologických lokalit sbírkotvorné oblasti, kde zjišťujeme,
obdobně jako v ostatních okresech České republiky, jejich vylupování majiteli detektorů
kovů. Proběhla v těchto regionech: Moravskokrumlovsko, Hostěradicko, Hrušovansko,
Jaroslavicko, Jevišovicko, Vranovsko.
Termín: průběžně

-

Systematické konzervování všech archeologických exponátů uplatněných v nově budované
expozici „Archeologie na Znojemsku. Klenoty ze sbírek od pravěku do středověku“
neuskutečnilo z důvodu zpracování velkého množství nově získaného materiálu z arch.
Výzkumu Horní nám.6 a z důvodu odsunutí vybudování topení pro novou archeol.expozici

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; pracoviště
archeologie však neručí za termíny dokončení prací).
Termín: průběžně

A) Evidence sbírek
a) 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 JMM, popř. jiných
oprávněných institucí (ÚAPP Brno aj.).
Celkem bylo zapsáno 13 nálezových souborů:
A 31 412/1-1238 Znojmo-Horní nám. 9 (18/07); A 31 445/1-1748 Hrušovany n/J (37/07); A
31 447/1-583 Dobšice (34/07); A 31 452/1-49 Miroslavské Knínice (10/07); A 31 455/1-2163
Višňové (11/07); A31 458/1-89 Znojmo-Pražská ul. (12/07); A 31 460/1-11 Hrušovany –
Hevlín (13/07); A 31 461/1-301 Mikulovice, RD 132 (35/07); A 31 462/1-8 Znojmo-Divišovo
nám 3 (14/07); A 31 463/1-14 Slatina (15/07); A 31 464/1-14 Suchohrdly u Miroslavi (16/07);
A 31 465/1- Znojmo-Divišovo nám. 10 (36/07); A 31 466/1 – Krhovice (17/07);
soubor přírůstků zainventovaných v 1. stupni obsahoval
celkem
6 218 ks sbírkových předmětů
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.
A 31 401/1-196 (66/06), A 31 412/1-1238 (18/07), A 31 436/1-13 (37/05), A 31 437/1-29
(38/05), A 31 443/1-7 (21/06), A 31 452/1- 49 (10/07), A 31455/1-2163 (11/07), A 31 458/189 (12/07), A 31460/1-11 (13/07), A 31 464/1-14 (16/07),A 31 466/1 (17/07).
Viz uvedený soubor archeologických artefaktů
Celkový počet
3 810 ks sbírkových předmětů
Termín: květen, listopad
c) Počítačová evidence sbírek:
Pracoviště archeologie a archeologické památkové péče přikročilo v rámci spolupráce
s Centrem informačních technologií MZM v Brně rovněž k transportu stávajících dat DEMUS
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podsbírky archeologie do nového systému DEMUS I. Do naší databáze jsme zajistili rovněž
přenos aktualizovaných dat Státního archeologického seznamu (SAS).
Zapsány soubory archeologických artefaktů leden - listopad 2007: A 25438 - A 25481 , tj. 43
ks; A 31 401/1-196 Znojmo-Václavské nám. 3; A 31 412/1-1237 Znojmo-Althanský palác; A
31 420/1-756 Znojmo-Kuchařovická; A 31 426/1-6 Znojmo-Interspar; A 31 438/1-6 Dyje; A
31 440/1-49 Přeskače; A 31 447/1-583 Dobšice; A 31 449/1-3 Hevlín; A 31 452/1-49
Miroslavské Knínice; A 31 455/1-2162 Višňové; A 31 458/1-89 Znojmo-Pražská ul.; A
31 460/1-11 Hrušovany n/J; A 31 461/1-67 Mikulovice; A 31 463/1-14 Slatina; A 31 464/1-15
Suchohrdly u Miroslavi; A 31 466/1 Krhovice;
celkem:
5287 ks sbírkových předmětů.
V archeologické podsbírce bylo zinventováno v chronologické a systematické evidenci a
podrobeno dokumentace celkem:
15 315 ks sbírkových předmětů.
Termín: průběžně
B) Inventarizace sbírek
Každoroční inventarizace části archeologické podsbírky v rozsahu inv. č. A 25 001 - 27 000.
Termín: III. Q, 21. 6. 2007
Celkem: 4 894 ks archeologických artefaktů
C) Péče o sbírky
- Postupné laboratorní zpracovávání starších sbírkových fondů, nálezových souborů z výzkumů
v předešlých létech a přírůstků (ve spolupráci s konzervátorskou laboratoří).
- Úklid archeologických expozic „Archeologie Znojemska“ v bývalém minoritském klášteře a
archeologické části výstavy „Dějiny královského města Znojma“ ve výstavních sálech hradu.
- Zajištění dokumentace 4 dodavatelů kolejnicových regálů do depozitáře archeologických
sbírek pro výběrové řízení (nově zařizovaný depozitář II)
- Kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek
Termín: průběžně
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 1573 kusů (podsbírky: numismatika 1047 ks, řemesla
22 ks, textil 20 ks, listiny 480 ks, militaria 1 ks a kartografie 3 ks).
Vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických podsbírek sběrem v terénu i
akvizicí: darované textilie od paní Anežky Sobotkové (listopad - 15 ks) a pana Muchy
(prosinec – 2 ks); sbírka pečetí předaná JMM Státním okresním archivem Znojmo (září - 44
archů); předběžný průzkum v terénu sloužící k zajištění přírůstků textilií v následujících letech
(průběžně).
Spolupráce se SOkA: pramenné studium (průběžně).
Fotodokumentace nově získaných přírůstků ve spolupráci s Alenou Vysočanovou
Termín: listopad, prosinec
- Studium a heuristika v archivních fondech SOkA ve Znojmě v souvislosti s připravovanou
expozicí numismatiky a novou publikací Lechovice 1287 - 2007.
b) tezaurace:
Ad a) Byla upřesněna odborná determinace podsbírky listin - pozůstalost Alice Wienerové,
celkem 56 ks.
Ad b) V rámci přípravných prací plánované inventarizace byla doplněna odborná determinace
a novém uložení podsbírky řemesel a textilu ve spolupráci s A. Dománskou, konzervátorskou
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JMM. Podsbírka pečetí byla navržena k vyřazení, nejedná se o originály, ale o značně
poškozené atrapy.
Ad c) V I. stupni evidence bylo celkem zaevidováno 1573 ks u 5 podsbírek: numismatika 1047
ks, řemesla 22 ks, textil 20 ks, listiny 480 ks, militaria 1 ks a kartografie 3 ks.
Ad d) Zpracování 12 ks přírůstků za rok 2006 ve II. stupni evidence.
Ad e) Do databáze Demus katalog bylo zapsáno 36 ks.
Ad f) Vedení evidence konzervátorských a restaurátorských zásahů na sbírkových předmětech
prováděna průběžně při přebírání sbírkových předmětů z konzervátorské laboratoře. Během
roku 2007 prošlo konzervátorskou laboratoří (A. Dománská) 1566 ks předmětů z podsbírky
řemesel. Z toho 1538 kusů sbírkových předmětů tvořily tiskařské štočky z dvougenerační dílny
p. Skýpala, dále 3 ks přírůstků, 2 ks pro zápůjčku. Bylo provedeno opětovné konzervování l ks
plátového brnění a zajištění jeho kompletace a instalace v expozici. Z kartografické podsbírky
bylo očištěno a zrestaurováno 26 ks map. Základní očištění bylo provedeno u 2156 ks
exponátů podsbírky řemesel v rámci přípravných prací na revizi ve spolupráci s A.
Dománskou.
Ad g) Nahlášení nových př. čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR – 10. 5. 2007, byla
provedena aktualizace CESu a nahlášeno př. č. 1 a 2 za rok 2007. Dne 7. 11.2007 bylo
nahlášeno př. č. 22 – 25, 28, 30, 31 za rok 2007, dále byla nahlášena inventární čísla u př. č. 25
–28 za rok 2006 a 1 – 2 za rok 2007.
Zpracování nových přírůstků textilií a pečetí v I. stupni evidence (září až prosinec).
Průběžné skenování, fotodokumentace a zápis na elektronické nosiče nových přírůstků i
částí jednotlivých podsbírek (pohlednice znojemského regionu, listiny, mince ze sbírek Josefa
Květoně, kraslice).
Překlady listin a dopisů týkajících se dějin JMM z německého jazyka do češtiny a jejich
přepis do elektronické podoby (srpen).
Postupné seznamování s částmi historických podsbírek, např. s depozitářem podsbírky
zbraní.

Revize sbírek
Ad h) Fyzická kontrola proběhla dne 7. 12. 2007.
Přípravné práce inventarizace podsbírky řemesel byly provedeny v době od 30. 7. 2007 – 8. 11.
2007 v rozsahu 4545 ks sbírkových předmětů (plán 2960). Příprava inventarizace podsbírky
textilu (652 ks) a pečetí (72 ks) byla realizovaná v období 1. 10. – 5. 11. 2007. Přípravné
práce probíhaly ve spolupráci s konzervátorkou a předsedkyní inv. komise A. Dománskou.
Část sbírkových předmětů podsbírky řemesel byla přemístěna z půdního depozitáře
znojemského hradu do depozitářů č. 21 a 22 z důvodu rozdělení depozitářů pro dva správce
pracoviště historie (nástup nového pracovníka etnologa Mgr. Jiřího Atweriho). Všechny
exponáty byly nově uloženy buď volně do regálů (byly zakryty hedvábným papírem) nebo
kartónových krabic (74 ks) a dále do 7 skříní. Vlastní práce byla ztížená i tím, že část předmětů
je uložena ve 4 depozitářích a prezentována v pěti expozicích (hrad, MK, radniční věž, radniční
věž, Louka a DU). Základní očištění bylo provedeno u 2156 ks exponátů podsbírky řemesel,
z toho 25 ks bylo ošetřeno speciálním přípravkem proti dřevokaznému hmyzu. Musel být
pořízen nový lokační seznam.
Podsbírka textilu obsahující 652 ks sbírkových předmětů je uložena v 9 šatních skříních, 74
krabicích různých velikostí. Byl pořízen nový lokační seznam všech předmětů.
Při přípravě inventarizace podsbírky pečetí bylo zjištěno, že předměty, jež jsou součástí
uvedené podsbírky, nemají povahu sbírkových předmětů, ale jedná se o atrapy zaevidované
v dřívějších letech omylem. Kurátorka dala návrh na jejich vyřazení.
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Péče o sbírky
- V průběhu roku byla nově uložena podsbírka řemesel a pokračovalo se v novém uložení
podsbírky textilu v rámci přípravných prací plánované revize – viz bod Ad h..
- Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro konzervování. Do
laboratoře JMM bylo předáno A. Dománské 1596 ks včetně dohledu nad prováděnými
pracemi.
- Kontrola a ošetření podsbírky textilu proti biologickým škůdcům byly konány pravidelně
jedenkrát za měsíc. Pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek bylo
realizováno průběžně.
Odborná spolupráce
Ad a) Pokračování ve spolupráce s numismatickým odd. MZM v Brně při přípravě nové
numismatické expozice „MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ – ze sbírky Josefa Květoně“.
Ad b) Spolupráce s ing. Plankou ve dnech 16. 7. – 20. 7. 2007 při identifikaci a zpracování
odborné dokumentace 9 ks japonských mečů a návrhu nové prezentace japonských mečů
v rámci chystané reinstalace stávající expozice ZBRANĚ ORIENTU.
Ad c) Spolupráce se SOkA ve Znojmě při realizaci expozice numismatiky a při zpracování
publikace pro obecní úřad Lechovice s názvem Lechovice 1287 – 2007.
d) Spolupráce s Mgr. Jaklem z Muzea východních Čech v Hradci Králové při zápůjčce
sbírkových předmětů na výstavu kriminalita v 16. až 18. století.
e) Spolupráce s Markem Podhorským, který měl za úkol vydání knihy 5. Díl Toulavé kamera –
dodání textové a obrazové části k expozici Zbraně orientu.
f) Spolupráce s ing. arch. Natašou Orsiniovou při realizaci numismatické expozice v DU a při
technickém navržení reinstalace Zbraně orientu.
g) Spolupráce s muzei v rámci získání obrazových materiálů potřebných pro obsahovou náplň
panelů nové numismatické expozice: Krajské muzeum Karlovy Vary, p. o.; Muzeum
Kroměřížska, p. o. v Kroměříži; České muzeum stříbra v Kutné Hoře; Vlastivědné muzeum
v Olomouci; Východočeské muzeum v Pardubicích.
h) Spolupráce s Jiřím Gabrielem, majitelem tiskárny Wega ve Znojmě při grafickém
zpracování expozice numismatiky.
ch) Spolupráce s Mgr. Tomášem Kleisnerem, vedoucím numismatického odd. NM v Praze –
dodání odborného článku pro časopis Numismatické listy o nové numismatické expozici JMM.
i) Spolupráce s Mgr. Peterem Futákem z Masarykova muzea v Hodoníně při zápůjčce
sbírkových předmětů na výstavu „Z historie útrpného práva“.
j) Spolupráce s OÚ Lechovice při zpracování publikace k výročí obce – Lechovice 1287 –
2007.
k) Spolupráce s PhDr. Janíčkovu – zápůjčka exponátů na vánoční výstavu.
l) Spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně při vyplňování dotazníků Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici věnovaného religiozitě v obcích a architektuře (ve spolupráci
s A.Vysočanovou bylo zajištěno 101 dotazníků, což JMM přineslo finanční odměnu Kč 20
200,-).
1.2.3.Dějiny umění
a) selekce – aktivní i pasivní
- Studium a dokumentace díla Oskara Pafky ve spolupráci se soukromými majiteli.
b) akvizice
Finanční situace muzea umožnila akvizici sbírek formou nákupu „znojemik“ aj.
- Do uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i dary od soukromých
osob. K jednání nákupní komise byly připraveny k jednotlivým předmětům nabídkové listy
s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně registrační listy.
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Obrazy :
1. Oskar Pafka: Píseň mládí, Český muzikant, Dělník- kupní smlouva č. 77/2007, př. č.
57/2007 a 58/2007
2. Budík Lojza: Motiv z Podyjí, kupní smlouva č. 76/2007, př. č. 59/2007
3. Oskar Pafka: Nimrod, kupní smlouva 75/2007, př. č. 61/2007
Keramika:
Figurální plastiky z produkce Keramiky Kravsko – 14 kusů, kupní smlouva 78/2007, př. č.
60/2007
- Nové přírůstky do uměleckohistorických sbírek byly získány především ve spolupráci
se sběrateli a starožitníky - zakoupeny obrazy od soukromých majitelů a ze starožitnictví
Stöckelmaier a J. Smrček
Dále byly do sbírek získány sbírkové předměty darem od autorů obrazů i od
soukromých osob:
Šuleřová Libuše: Klášterní ulice na Hradišti – př. č. 4/2007
Vinická Věra: Strom, př. č. 90/2007
Adamcová Jiřina: Pocta Chartres III- př. č. 20/2007
Krausová Miroslava : Lilitka a Béďa na zahrádce- př. č. 26/2007
Pafka Oskar: Dítě s fajfkou- př. č. 92/2007
Kongregace sester věnovala do sbírek mosazný lustr - př. č. 19/2007
- do sbírek lapidária byly předány z ÚAPP Brno architektonické prvky z výzkumů ve Znojmě,
př. č. 3/2007 a 44/2007
- bezplatným převodem z Celnice Hatě
- dále byly získány sbírkové předměty vlastním sběrem- litografický kámen- př. č.
45/2007 a džbán - př. č. 89/2007
- do podsbírky soch byly získány 4 sbírkové předměty od autora H. Lederera odlitím do
bronzu – př. č. 91/2007 a 107/2007
c) tezaurace
a) Průběžný zápis sbírek do CES:dle zákona č. 122/2000 Sb.
b) Převod evidence sbírek do databáze DEMUS- pokračování.
Termín: průběžně
- Do CES byly zapsány dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstky za rok 2007 a sbírky převedené
do II. stupně (přírůstky za rok 2006).
- V databázi DEMUS byly zapsány a do II. stupně převedeny sbírky:
Q2543-2548, O 2547-2559, Vs 247-248, Kr 2069-2106, Sk 24O-241, Li 58, tj, 80 položek.
- Fotodokumentace přírůstků za rok 2006, popis foto.
Revize sbírek
V rámci inventarizace části sbírky stanovené plánem na rok 2007 proběhla v době od
5.3. do 31.5. 2007 kontrola 1. části podsbírky keramiky (1543 ks) ve spolupráci s
konzervátorskou laboratoří a 25. 6. 2007 byla provedena následná periodická inventarizace.
Péče o sbírky
a) konzervování sbírkových předmětů:
- Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v
laboratoři JMM se uskutečnilo převážně v rámci výstavy O. Pafky a při revizi podsbírky
keramiky.
- Celkem bylo ošetřeno 55 ks sbírkových předmětů. Před otevřením expozice na hradě 42 ks z
podsbírky nábytku, desinfekce a očistění vystaveného modelu lodi v expozici na hradě, dále z
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podsbírky obrazů celkem 11 ks sbírkových předmětů a byly rovněž dokončeny restaurátorské
práce na betlému.
- Při přípravě inventarizace podsbírky keramiky bylo provedeno základní očistění u vybraných
předmětů, 3 ks byly zrestaurovány, dále byla provedena fotodokumentace všech 1543 kusů
keramiky.
- Při realizaci výstavy Oskara Pafky proběhlo zrestaurování 1 kusu obrazu (2 x 2m), dále
příprava 10 kusů obrazů a oprava 8 kusů rámů pro výstavu.
b) restaurování
- Zajišťování restaurování dodavatelským způsobem proběhlo na základě výběrového řízení:
1) La 140 - znojemská orlice na horním nádvoří hradu
2) Na 242 - regály na knihy
3) Vs 245 - litinová plastika Josefa II.
4) Vs 155 - H. Lederer: Šermíř- odlití sádrové plastiky do bronzu.
5) Vs 16 - H. Lederer- Anna Pavlová
6) Vs 233 – H. Lederer: Hrdina
7) Vs 130 - H. Lederer: Charita-Mateřství
- Zabezpečení zakoupení nového zvlhčovače do expozice Staré umění Znojemska.
- K zápůjčkám mimo JMM a o interních zápůjčkách byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o
zápůjčce (10) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů, sbírkové předměty byly
fotograficky dokumentovány.
- Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledovány klimatické podmínky
také ve stálé expozici v DU ve spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů.
- Příprava expozice na hradě, úklid cínových sbírkových předmětů na zimní měsíce, úklid
muzejní expozice v Louckém klášteře a v radniční věži.
1.2.4.Fotoarchiv a dokumentace
a) selekce – aktivní i pasivní a akvizice
Dokumentace současnosti
Odborná pracovnice zajišťuje kromě jiného 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 byla plynulá návaznost
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. 2007 patřilo:
Doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných tisků
atd. sběrem – 146 ks.
- Fotodokumentace současnosti - aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace Znojma
(Konference konzervátorů a restaurátorů, Advent ve Znojmě, prezident V. Klaus ve Znojmě,
Pomník Budovatelů na nám. Svobody – odstranění atd.) – 365 ks, fotodokumentace objektů
JMM (Přem. 8 – regály, MK – nová vrátnice, rotunda s novou střechou) – 75 ks
- Fotodokumentace vesnic (Hradiště, Přímětice, Mašovice, Skalice) – 188 ks digitálních
fotografií.
- Dokumentace vernisáží a výstav – zdokumentováno 14 vernisáží a 22 výstav – celkem 1805
ks digitálních snímků.
„Muzejní noc“ 18. 5. 2007 od 19.00 do 23.00 – fotodokumentace – 222 ks
- 75 ks (3 př. čísla) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti.
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- Převzetí agendy plakátů a pozvánek z knihovny JMM na úsek oddělení dokumentace
současnosti.
- Převzetí souboru přístrojů (promítací přístroje, zvětšovací přístroje, objektivy, fotoaparáty,
epidiaskopy atd.) ze zrušené fotolaboratoře z oddělení historie do sbírky dokumentace
současnosti – 31 ks. Kontrola předmětů, jejich přemístění a očištění a zajištění veškerých
převodů a přepisů.
Fotoarchiv
- vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu,
- vyhledávání a získávání nových přírůstků - 49 ks (6 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 – 3 př. čísla (75 ks.
Převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence - převod evidence do počítačové
databáze DEMUS, hlášení změn do CES - 43 ks (DS-PF 1 – DS-PF 43).
Fotoarchiv
Převod přírůstků sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR – 6 př. čísel (49 ks).
Pokračování v počítačové evidenci sbírek v programu BACH-fotoarchív – průběžně dle
potřeby, hlavně při upřesněném určení jednotlivých snímků (po konzultaci s odborníky či
pamětníky)
převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence, převod evidence do počítačového
programu BACH-fotoarchív, hlášení změn do CES - 198 ks pozitivů (F VIII/ 448 – F VIII/
646) + určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy oscanovány.
Pokračování ve scanování vybraných historických pozitivů a následné připojení oscanovaných
snímků k evidenčnímu záznamu v počítačovém programu BACH-fotoarchív – digitalizace
sbírky fotoarchívu – průběžně dle potřeby, cca 200 ks.

Revize sbírek
Fotoarchiv
- Revize vybrané části sbírky fotoarchívu - Weidenthalerova sbírka – cca 1673 ks. Při přípravě
revize bylo 1284 ks (negativy i skleněné desky) očištěno a nově uloženo v pol. sáčcích.

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 – 150
ks pozitivů (velké formáty), 1284 ks negativů a skleněných desek.
Pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek ve spolupráci s komisí pro
kontrolu depozitářů, průběžný úklid
Termín: – průběžně plněno.
CES
Zajištění exportu dat do CES za všechna oddělení JMM.
Termín: 15 května, 15 listopadu
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Organizace a kompletace dat pro CES ve spolupráci s jednotlivými odděleními JMM.
Aktualizace dat v programu CESik dle aktualizačních výpisů z MK ČR.
Spolupráce
- Pracoviště dokumentace současnosti a fotoarchivu dále dokumentovalo soubor tiskařských
štočků pro oddělení historie (tiskařská dílna - přírůstek z roku 2005) + zápis jednotlivých kusů
do počítačového programu Excel (rozměry, materiál, původní číslo) – 1466 ks (spolupráce s A.
Dománskou).
- Fotodokumentace pro pracoviště historie (podsbírka řemesel) – 124 ks.
- Výpomoc v centrální laboratoři JMM: - číslování archeologických nálezů – 2 474 ks.
- Spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně při vyplňování dotazníků Národního ústavu
lidové kultury ve Strážnici věnovaného religiozitě v obcích a architektuře (ve spolupráci s Mgr.
J. Atwerim - zajištěno 101 dotazníků).

1.3. Oddělení služeb
1.3.1.Knihovna
Ad a) tezaurace
Přípravné práce na revizi knihovního fondu, včetně fyzické revize byly realizovány od 1. 2. –
31. 5. 2007. Celkem bylo zrevidováno 32.172 svazků, odepsáno 566 položek.
Ad b) V průběhu roku byl sledován stav knihovního fondu se zřetelem na biologické škůdce.
Ad c) Do centrální přírůstkové knihy JMM bylo v průběhu roku zapsáno 109 položek.
Ad d) Pokračování ve zpracování fondu v systému Clavius, bylo zpracováno 1669 svazků,
celkový počet zpracovaných svazků v systému Clavius - 8886.
Ad e) Hlášení a převody přírůstků do CES proběhlo v květnu na listopadu.
Ad f) Vedení agendy ISBN a povinných výtisků – 1x.
Ad g) V průběhu roku byla vedena správa dokumentace NKP rotunda.
Ad h) Průběžné vedení knihovní agendy, doplňování fondu ve spolupráci s odbornými
pracovníky, evidence přírůstků Bi 26755 – Bi 27995, tj. 1240 svazků.
Ad ch) V rámci odchodu pracovnice knihovny JMM do důchodu k 31. 12. 2007 proběhlo
v prosinci předání pracoviště knihovny Marii Nevrklové.
1.3.2.Konzervátorské laboratoře
Ad b) tezaurace
Ad a) Z archeologických výzkumů byly zpracovány tyto lokality: Znojmo – hrad (A 31 483/1 –
95, 237 ks); Znojmo – Horní nám. 6 – Zlatý vůl, 2007 (A 31 472/1 – 2871, 5313 ks);
Olbramovice – dům č. 58 (A 31 458/1 – 88, 108 ks); Mikulovice č. 132/5 u Štočků (A 31 461/1
– 301, 676 ks; Znojmo – kostel sv. Mikuláše (A 31 487/1 – 25, 29 ks + fotodokumentace a
průzkum nalezeného textilu); Znojmo – Divišovo nám. – sádrování a patinování 5 ks nádob;
Hrušovany nad Jev. – sádrování a patinování 2 ks nádob.
Konzervace exponátů a zhotovení modelů plánovaných do nové expozice „Archeologie na
Znojemsku – klenoty ze sbírek od pravěku do středověku“ nebyly realizovány z důvodu plnění
jiných úkolů pracovnice laboratoře.
Spolupráce s archeologem na archeologické konferenci, která se uskutečnila v Louce ve dnech
4. – 6. 6. 2007.
Ad b) V rámci inventarizace čísti sbírky JMM ve Znojmě stanovené plánem na rok 2007 byla
provedena příprava a následná inventarizace podsbírek řemesel, pečetí a textilu ve spolupráci
s kurátorkou pracoviště historie. Přípravou prošlo 4545 ks artefaktů z podsbírky řemesel,
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z toho bylo provedeno základní očištění u 2156 ks sbírkových předmětů, dále bylo 25 ks
předmětů ošetřeno speciálním přípravkem proti hmyzu. Vzhledem k novému uložení
sbírkových předmětů z podsbírky řemesel byl vyhotoven nový lokační seznam a byl
vypracován soupis všech předmětů z podsbírky řemesel.
Podsbírka textilu obsahuje 620 inventárních čísel, což činí 652 sbírkových předmětů. V rámci
přípravných prací byly do všech krabic a skříní dány prostředky proti biologickým škůdcům.
Nové přírůstky
byly uloženy do skříní a nových krabic, byla provedena jejich
fotodokumentace a byla na jednotlivé položky našita inv. čísla u 86 ks předmětů.
Ad c) Pokračování v postupná konzervace nových přírůstků pracoviště historie za rok 2004,
byla provedena konzervace 1543 ks vybraných sbírkových předmětů z podsbírky řemesel, kde
1538 ks sbírkových předmětů tvoří štočky dvougenerační dílny fa výroba razítek Skýpal
Znojmo, Obrokova ul.. Dále byly nakonzervovány 3 ks přírůstků a 2 ks sb. předmětů
z podsbírky řemesel pro zápůjčku, bylo překonzervováno 1 plátové brnění a zajištění jeho
kompletace a instalace v expozici na hradě.
U 1538 ks tiskařských štočků byla provedena kompletní konzervace, fotodokumentace,
základní popis jednotlivých štočků v programu Excel. Všechny takto zpracované štočky byly
jednotlivě uloženy do obálek a kartónových krabic (fotodokumentace a zpracování v PC se
uskutečnilo ve spolupráci s A. Vysočanovou)
Ad d) Pokračování v restaurování vybraných sbírkových předmětů z kartografické podsbírky
(26 ks map), z podsbírky listin (obě podsbírky z pracoviště historie) byla provedena kontrola
stavu u 633 kusů, z toho u 114 ks došlo k jejich konzervaci.
Ad e) Spolupráce s kurátorkou pracoviště dějin umění při přípravě podsbírky keramiky na
inventarizaci, byla realizovaná příprava a následná inventarizace I. části podsbírky keramiky,
celkem u 1543 ks sbírkových předmětů. Při přípravě bylo provedeno základní očištění u
vybraných předmětů, 3 ks byly zreastaurovány, byla provedena fotodokumentace všech
revidovaných kusů.
Ad f) Pokračování ve spolupráci s pracovištěm zoologie na repreparaci exemplářů brouků ze
staré entomologické sbírky (410 ks); preparace nových sběrů – brouků, ploštic a švábů (308
ks). Spolupráce se zoologem na přípravě inventarizace tekutinového depozitáře (akce mimo
plán).
Ad g) Z důvodu pracovního vytížení nebyla realizovaná spolupráce s pracovištěm geologie při
pořizování latexových otisků při terénních pracích; byla realizovaná spolupráce při čištění 3
vitrín v expozici Neživá příroda Znojemska.
Ad h) Pokračování ve spolupráci s pracovištěm botaniky při preparaci a fixaci nových sběrů
bryologického a lichenologického materiálu (34 ks).
ch) Členové komise pro kontrolu depozitářů provedli 1 x za rok kontroly depozitářů, včetně
zápisu, zajistili desinsekci depozitářů (13. 4. 2007) – spolupráce s firmou Pařez. V průběhu
roku proběhla instalace a obsluha systému Hanwell (spolupráce s firmou TR instruments),
vyhodnocení naměřených hodnot, doplňování klimatických hodnot do protokolů vstupů do
rotundy (podklady pro MK ČR), realizace průvodcovského zařízení – kontaktování
potencionálních firem, včetně účasti na výborovém řízení, vypracování přehledu o vstupech a
využívání jazykových mutací v rotundě.
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2.

PREZENTACE – EXPOZICE, VÝSTAVY

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
• Dívat se krajinám do výstřihu - obrazy a ilustrace Magdaleny Říčné
termín: 11. 1. - 10. 2. 2007
• Mona Lisa 2006
termín: 15. 2. – 31. 3. 2007
• Pestré mosty - Charita Retz a Znojmo
termín: 13. 4. – 2. 5. 2007
• Cesty k naději – malba, grafika a kresby Jiřiny Adamcové
výstava k 80. narozeninám
termín: 10. 5. – 7. 7. 2007
• Vzájemná přítomnost
Ilja Bílek - skleněná plastika, Miroslava Krausová- textil, malba, grafika
termín: 12. 7. – 25. 8. 2007
• Divadlo svět /Znojemský hrozen/
Výstava obrazů současných umělců pořádaná galerií VIVO
termín: 3. 9. 2007 – 6. 10. 2007
• František Chrástek - Fotografie
termín: 11. 10. - 10. 11. 2007
• Oskar Pafka
Retrospektivní výstava tvorby znojemského autora.
termín: 15. 11. 2007 - 31. 1. 2008

GALERIE J. T. FISCHERA
•

Otevření stálé numismatické expozice: MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
- ze sbírky Josefa Květoně
termín: 11. 9. 2007
Dům umění – přednáškový sál
• XXVII. přednáškový cyklus JMM
termín: 1. 2. – 29. 3. 2007
• Výstava prodejních obrazů a grafiky
termín: 3. 4. – 6. 4. 2007
• Znojemské zaniklé časy z fotoarchivu JMM
Historické fotografie dnes již neexistujících objektů.
termín: 13. 4. – 2. 6. 2007
• Známí a neznámí - obrazy Zuzany Mihalíkové
termín: 7. 6. - 14. 7. 2007
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•

Život nejen na kolech
Fotografie – Liga vozíčkářů Brno.
termín: 20. 9. - 20. 10. 2007
• Setkání s barvami - Věroslava Vinická
Malba - akryl, akvarel, koláž - tapiserie, keramika.
termín: 25. 10. - 24. 11. 2007
• Advent očima dětí
(mimo plán)
Práce dětí DDM Znojmo
Termín: 4. 12. – 20. 12. 2007
Minoritský klášter - malý výstavní sál
• Archeologie v kanálech
Výsledky záchranného archeologického výzkumu v rámci rekonstrukce kanalizace Města
Znojma.
termín: 29. 3. - 3. 6. 2007
• Země - voda - vzduch
Přírůstky ve sbírkách přírodovědného oddělení (1997 - 2006)
termín: 14. 6. - 30. 9. 2007
• Netopýři
Výstava Muzea Českého krasu v Berouně ve spolupráci s Českou společností pro ochranu
netopýrů
termín: 5. 10. – 21. 1. 2008
Minoritský klášter – ambit
•
•

Advent a Vánoce 2006
Vánoční vazby (do 11. 1. 2007)
Z vinohradů
fotografie Aleny Ceplové a obrazy Luboše Čuty

•

(mimo plán)

Jaro 2007
Jarní a velikonoční vazby (SOŠ a SOU, Dvořákova 19, Znojmo)
termín: 28. 3. – 10. 4.
• Jiří Tichý – fotografie
(mimo plán)
termín 16.4.-16.5.
•
Sinice a řasy v potravě člověka (mimo plán)
Putovní výstava Olgy Skácelové
termín: 27. 7. – 31. 10. 2007
• Netopýři
Výstava Muzea Českého krasu v Berouně ve spolupráci s Českou společností pro ochranu
netopýrů
termín: 5. 10. – 21. 1. 2008
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2.2. Přírodovědné oddělení
2.2.1.Botanika
– Výstava Země – voda – vzduch, přírůstky ve sbírkách přírodovědného oddělení (1997 –
2006). Proběhla dle výstavního plánu v malém výstavním sále.
– Výstava sinice a řasy v potravě člověka. Byla zapůjčena z MZM v Brně a proběhla
v období od 27. 7. 2007 do 31. 10. 2007 v křížové chodbě.
– Expozice živé přírody Znojemska. Byla provedena průběžná údržba a obnova části
herbářového materiálu. Ve výstavním prostoru určeném pro krátkodobé prezentace proběhly 3
výstavy (prodloužení prezentace posterů z konference 15 let NP Podyjí, výstava dětských prací
ze soutěže vyhlášené v rámci muzejní noci na téma „Expozice živé přírody Znojemska“,
výstava makrofotografií Petra Dočkala). Do dětského koutku bylo umístěno terárium
s pískomily
– Muzejní noc. Byla prezentována expozice živé přírody s odborným výkladem a soutěží
„Poskládej si…“
– na základě přiznané dotace na programový projekt Ministerstva kultury ČR byla připravena a
zpuštěna „Počítačová prezentace sbírkového fondu přírodovědných oborů
Jihomoravského muzea ve Znojmě“ (http://www.znojmuz.cz/digitalizace/)
2.2.2.Geologie
- Geologické pracoviště se zapojilo do přípravy výstava Země – voda – vzduch, která byla
věnovaná přírůstkům ve sbírkách přírodovědného oddělení za období 1997 – 2006. 14. 6. – 30.
9. 2007.
- Muzejní noc – v rámci akcí byla připravena malá výstava věnovaná využívání minerálů a
zkamenělin v léčení a magii. V tzv. Esoterickém koutku byly zájemcům do 31.8.
zpřístupněny měsíční kameny a tajemné zkameněliny.
- mimo původní plán byly v rámci přiznané dotace na programový projekt Ministerstva kultury
ČR „Počítačová prezentace sbírkového fondu přírodovědných oborů Jihomoravského
muzea
ve
Znojmě“
zpuštěny
čtyři
soubory
geologických
podsbírek
(http://www.znojmuz.cz/digitalizace/)
- V rámci spolupráce s jinými muzei a v souladu s §10a zákona 483/2004, odst.d, byla na
žádost Muzea Vysočiny v Třebíči prodloužena zápůjčka 10 ks vltavínů z lokality Suchohrdly
pro expozici Moravské vltavíny v MV v Třebíči.
2.2.3. Zoologie
– ve variabilní části expozice živé přírody – proběhly 3 výstavy (prodloužení prezentace
posterů z konference 15 let NP Podyjí, výstava dětských prací ze soutěže vyhlášené v rámci
muzejní noci na téma „Expozice živé přírody Znojemska“, výstava makrofotografií Petra
Dočkala). Do dětského koutku bylo umístěno terárium s pískomily.
– výstava „Země – voda – vzduch“ – Přírůstky ve sbírkách přírodovědného oddělení (1997 –
2006) proběhla dle plánu
– spolupráce na přípravě „muzejní noci“ proběhla dle plánu
– byla zapůjčena výstava „Netopýři“, instalována byla v malém sále a křížové chodbě MK od
4. 10. do 31. 12. 2007
– na základě přiznané dotace na programový projekt Ministerstva kultury ČR byla připravena a
zpuštěna „Počítačová prezentace sbírkového fondu přírodovědných oborů
Jihomoravského muzea ve Znojmě“ (http://www.znojmuz.cz/digitalizace/)
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2.3. Společenskovědní oddělení
2.3.1.Archeologie
- Upřesňování libreta, scénáře a návrhů textů nové expozice v budově bývalého minoritského
kláštera (ul. Přemyslovců 6) „Archeologie na Znojemsku. Klenoty z našeho pravěku až
středověku“.
(Termín: průběžně
- Spolupráce:
s pracovištěm archeologie Muzea Města Brna a Vlastivědného muzea v Olomouci na výstavě:
„Sága moravských Přemyslovců“ – zápůjčka exponátů.
- Retuš:
archeologické části stálé expozice „Z dějin královského města Znojma a 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: Muzejní noc (prostory MK, 18. 5. 2007):
- výstavka „Záchranný výzkum středověkého domu ve Znojmě, Horní nám. 6“
Termín: 18. 5. 2007
2.3.2.Historie
Ad a) V rámci přípravy objektů na sezónu byly zkontrolovány všechny expozice pracoviště
historie na znojemském hradě, zde byly nově nainstalovány všechny sbírkové předměty z cínu,
které se každoročně vracejí na období zimy do depozitářů, dále expozice v bývalém MK a
Památníku Prokopa Diviše v Příměticích.
Ad b) Pokračování v přípravných pracích na nové numismatické expozice „MINCE ZEMÍ
KORUNY ČESKÉ – ze sbírky Josefa Květoně“. Byla zpracovaná textová a obrazová náplň 11
panelů, které informují o exponátech uplatněných v jednotlivých vitrínách, včetně panelu o
sběrateli J. Květoňovi, přehledu historie měny v českých zemích a výtvarného řešení všech
panelů. Uvedené práce byly ztíženy nedostatkem potřebného obrazového materiálu, který byl
pracně získáván z různých institucí v ČR a nedostatečnou vybaveností odborné literatury
s tématikou numismatiky v knihovně JMM. Textová část byla konzultována průběžně s dr. J.
Šmerdou, vedoucím numismatického oddělení MZM v Brně, autorka expozice se musela
přizpůsobit jeho pracovnímu vytížení. Spolupráce s Tiskárnou WEGA s. r. o. při grafickém
řešení jednotlivých panelů, včetně obsahové náplně jednotlivých vitrín (9 ks). Náročné byly i
několikeré korektury textové části panelů i vitrín. Při vlastní realizaci autorka expozice
spolupracovala s dr. J. Šmerdou a ing. arch. Natašou Orsiniovou. Z výše uvedených důvodů
mohla být expozice otevřena 11. září 2007 v Domě umění JMM ve Znojmě.
Ad c) Ve spolupráci s ing. arch. N. Orsiniovou byly započaty přípravné práce pro reinstalaci
stávající expozice ZBRANĚ ORIENTU v minoritském klášteře. Byla řešena povrchová úprava
vitrín, včetně nového osvětlení vitrín i místnosti, dále byla řešena barevnost pozadí
jednotlivých vitrín. Ve spolupráci s ing. Plankou byla navržena nová prezentace japonských
mečů dle odborných požadavků. Zakoupena byla potahová látka na pozadí vitrín a úsporná
prostorová svítidla. Vlastní reinstalace expozice se uskuteční v roce 2008 z důvodu pracovního
vytížení autorky výše uvedené expozice.
d) Akce mimo plán:
- Příprava vybraných sbírkových předmětů, včetně fotodokumentace a jejich zapůjčení Mgr.
Jaklovi z Muzea východních Čech v Hradci Králové na výstavu Kriminalita v 16. až 18. století.
- Výběr exponátů, jejich fotodokumentace včetně nachystání a jejich nachystání k zapůjčení
Mgr. Peteru Futákovi z Masarykova muzea v Hodoníně na výstavu. Z historie útrpného práva.
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- Zápůjčka exponátů PhDr. Janíčkové na vánoční výstavu Vánoce a Panna Marie, která byla
realizovaná na vranovském zámku.
- Zajišťování spolupráce (Mgr. J. Atweri) při výstavě ke 130. výročí JMM nazvané Muzeum –
brána k poznání: šlo konkrétně o předběžné rozvržení expozice prostorově i tematicky,
zajištění potřebného množství vitrín a studium materiálů k historii JMM pro popisky i
plánovaný sborník
2.3.3.Dějiny umění
- Realizace výstavy „Oskar Pafka. Retrospektivní výstava tvorby znojemského autora“. Byl
proveden výběr materiálu, příprava textové části, příprava katalogu, instalace tvorba
(z pera Jaroslava Sedláře) a shromážděny jeho životopisné materiály.
Termín: 15. 11. 2007 – 31. 1. 2008
- Odborná pracovnice zorganizovala doprovodný program akce „Muzejní noc v JMM 2007“
pro objekt Domu umění zahrnující vyhodnocení a prezentaci výtvarné soutěže pro žáky ZŠ na
téma „Živá příroda Znojemska“.
Termín: 18. 5. 2007
- Spolupráce s Vl. Práškovou při deinstalaci výstavy Jiřiny Adamcové.
- Výstava Ilja Bílek – Sklo a Miroslava Krausová: přípravné práce (natírání soklů),
instalace, textová část, příprava vernisáže, součinnost s J. Frecrem.
2.3.4.Fotoarchiv a dokumentace
Pracoviště uskutečnilo tyto zajímavé výstavy:
- Výstava „Znojemské zaniklé časy z fotoarchivu JMM“ – kurátorka výstavy (námět, scénář,
příprava fotografií, spolupráce při organizaci a instalaci výstavy, prezentace výstavy na www
stránkách muzea, deinstalace výstavy.)
- Výstava „Hieronymus - Fotografie - František Chrástek“ – deinstalace výstavy.
- Dále spolupráce při akci: „Muzejní noc 2007“.
- Výstavka „Muzejní noc 2006“ v prostorách bývalé vrátnice v minoritském klášteře – výběr
fotografií, spolupráce při instalaci výstavky.

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 na všech objektech JMM, rozpis služeb, nábor a výběr
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.
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Statistika návštěvnosti JMM ve Znojmě 2007
Cornštejn

plné

perman.
(školy)

snížené

Rod.
pas plné

volné

Rod. pas
snížené

Celkem
za měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

40

30

0

8

0

0

78

Červenec

2 832

1 836

0

577

39

31

5 315

Srpen

2 723

1 665

0

452

40

27

4 907

Září

38

64

0

23

0

0

125

Říjen

0

27

0

0

0

0

27

5 633

3 622

0

1 060

79

58

10 452

Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Rotunda sv.
Kateřiny

plné

perman.
(školy)

snížené

Rod.
pas plné

volné

Rod. pas
snížené

Celkem
za měsíc

Leden
Únor
Březen

16

0

0

0

0

0

16

Duben

214

0

0

0

0

0

214

Květen

527

0

0

27

0

0

554

Červen

503

0

0

7

4

0

514

Červenec

1 138

0

0

24

23

0

1 185

Srpen

1 348

0

0

30

17

0

1 395

Září

658

0

0

52

8

0

718

Říjen

118

0

0

1

0

0

119

7

0

0

0

0

0

7

4 529

0

0

141

52

0

4 722

Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Minoritský
klášter

plné

perman.
(školy)

snížené

Rod.
pas plné

volné
20

3

1

Celkem
za měsíc

Leden

25

8

Únor

43

26

44

4

0

0

117

Březen

22

40

202

13

0

0

277

Duben

27

121

892

157

1

2

1 200

Květen

187

145

501

1 981

3

4

2 821

Červen

60

158

508

92

0

0

818

Červenec

214

138

0

50

5

13

420

Srpen

206

141

0

60

2

0

409

77

88

117

453

2

2

739

Září

99

Rod. pas
snížené

156

Říjen

22

55

478

150

0

0

705

Listopad

11

42

145

101

0

0

299

Prosinec

45

57

279

13

0

0

394

939

1 019

3 265

3 094

16

22

8 355

Celkem za typ
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Dům umění

plné

perman.
(školy)

snížené

Rod.
pas plné

volné

Rod. pas
snížené

Celkem
za měsíc

Leden

62

29

177

89

0

0

357

Únor

37

30

183

27

0

0

277

Březen

53

96

1 001

16

1

0

1 167

Duben

20

108

217

77

0

0

422

Květen

24

93

477

616

2

1

1 213

Červen

18

43

32

324

0

0

417

Červenec

54

36

0

20

2

0

112

Srpen

39

29

0

7

0

0

75

Září

27

27

303

13

0

0

370

Říjen

34

36

172

58

0

0

300

Listopad

41

51

134

15

0

0

241

Prosinec

31

65

452

91

0

0

639

440

643

3 148

1 353

5

1

5 590

Celkem za typ

Hrad

plné

perman.
(školy)

snížené

Rod.
pas plné

volné

Rod. pas
snížené

Celkem
za měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben

71

33

0

4

0

0

108

Květen

220

312

118

3 310

0

0

3 960

Červen

183

438

234

85

0

0

940

1 000

643

0

124

41

29

1 837

Srpen

907

630

0

189

24

22

1 772

Září

265

369

79

1 039

10

7

1 769

2

22

0

0

0

0

24

2 648

2 447

431

4 751

75

58

10 410

Červenec

Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem za typ

Prokop
Diviš
Leden

plné

perman.
(školy)

snížené
5

volné

Rod.
pas plné

Rod. pas
snížené

Celkem
za měsíc

3

8

Únor

11

8

19

Březen

13

15

28

Duben

10

12

22

Květen

25

36

61

Červen

51

62

113

Červenec

74

88

162

Srpen

68

95

163

Září

43

39

82

Říjen

21

26

47

Listopad

10

15

25

Prosinec

8

10

18

339

409

748

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

Objekt

plné

perman.
(školy)

snížené

Celkem
za měsíc

40
64
151
274
586
731
2 741
2 560
587
166
108
132

276
227
1 203
1 109
1 096
774
0
0
499
650
279
731

109
31
29
238
5 934
516
795
738
1 580
209
116
104

3
0
1
1
5
4
110
83
20
0
0
0

1
0
0
2
5
0
73
49
9
0
0
0

521
413
1 488
1 966
8 609
2 880
9 031
8 721
3 803
1 222
572
1 051

14 528

8 140

6 844

10 399

227

139

40 277

plné

perman.
(školy)

snížené

5 633

Rotunda

4 529

0

Hrad

2 648

2 447

Minor. klášter

939

1 019

Dům umění

440

643

Celkem

Rod. pas
snížené

92
91
104
342
983
855
5 312
5 291
1 108
197
69
84

Cornštejn

Pam.P. Diviše

Rod.
pas plné

volné

3 622

Rod. pas
plné

volné
0

Rod. pas
snížené
58

2006

10 452

9 313

1 060

79

0

141

52

0

4 722

1 582

431

4 751

75

58

10 410

7 194

3 265

3 094

16

22

8 355

8 187

3 148

1 353

5

1

5 590

6 245

339

409

0

0

0

0

14 528

8 140

6 844

10 399

227

139

Návštěvnost www.znojmuz.cz:

Celkem
2007

2007

2006

celkem
od
1.1.2006

7 327

5 815

13 142

748

645

40 277

33 166

přístupů

Ad d) Spolupráce na tvorbě výstavního plánu, kontakty a jednání s vystavovateli, muzei a
galeriemi, konzultace s odbornými pracovníky JMM
Ad e) Účast na Regiontouru 2007 (14. 1. ) – propagace muzeí a galerií Jihomoravského kraje
f) Organizování svatebních obřadů na znojemském hradě a realizace svatebních smluv.

2.4.2.Výtvarná dílna
Ad a) Repase stálých expozic v minoritském klášteře, na hradě a v Památníku Prokopa Diviše
v Příměticích probíhaly průběžně.
Ad b) Spolupráce při pokračování na přípravě nové numismatické expozice „MINCE ZEMÍ
KORUNY ČESKÉ – ze sbírky Josefa Květoně“ v Domě umění JMM, oscanování obrazového
materiálu pro 11 panelů, které vytiskla Tiskárna WEGA ve Znojmě.
Ad c) Spolupráce při reinstalace stávající expozice ZBRANĚ ORIENTU v MK se
neuskutečnila z důvodu pracovního vytížení autorky expozice.
Ad d) Grafické řešení, výroba popisek a textů, instalace a deinstalace výstav, aranžování
exponátů, adjustace, balení vystavených exponátů dle plánu výstav byla prováděna průběžně
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k jednotlivým výstavám a ostatním prezentačním akcím; účast na muzejní noci JMM.

2.4.3.Knihovna
Ad a) Dvakrát týdně zajišťování provozu a služeb badatelny JMM, celkem 6 badatelů z řad
studentů. Prezenčně bylo vypůjčeno 66 svazků z vlastního fondu.
2.4.4.Konzervátorské laboratoře
Ad a) Překonzervování vystavených zbraní ve stávající expozice ZBRANĚ ORIENTU v MK
v rámci plánované reinstalace se neuskutečnilo z důvodu pracovního zaneprázdnění autorky
expozice. Akce se přesouvá na rok 2008.
Ad b) Spolupráce při realizaci výstavy Oskara Pafky, zrestaurování 1 kusu obrazu (2 x 2 m),
dále nakonzervování 10 kusů obrazů a oprava 8 kusů rámů pro výstavu.

3. INTERPRETACE (neprezentující komunikační formy)
3.1. Přednáškový cyklus JMM
proběhl dle plánu
1.2.

Život na lelekovickém hradě ve 14. století
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

8.2.

Žlutí čerti – z dějin 99. pěšího pluku ve Znojmě (1883 – 1918)
Mgr. Martin Markel, PhD., Univerzita obrany Brno (garant K. Poláková)

15. 2. Mechové povídání
RNDr. Svatava Kubešová, Moravské zemské muzeum v Brně (garant: L. Bravencová)
22.2. Výzkumná činnost pracoviště archeologie JMM ve Znojmě
Doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc., Jihomoravské muzeum ve Znojmě
1. 3.

Málo známé stepní lokality Znojemska
Mgr. Lýdie Bravencová, RNDr. Antonín Reiter Ph.D., Jihomoravské muzeum ve
Znojmě

8.3.

„Špitál na předměstí…“
Mgr. Zdeněk Čižmář, ÚAPP Brno, pracoviště Znojmo a PhDr. Jiří Kacetl, SPgŠ a
Gymnázium ve Znojmě

15.3. Výpravy s geologem (dvakrát do podzemí a jednou na tajuplný ostrov)
Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě
22.3. Santini – architekt barokní gotiky
PhDr. Jiřina Hockeová
29.3. Archeologie v kanálech (doprovodná akce k výstavě v minoritském klášteře)
Mgr. Zdeněk Čižmář, ÚAPP Brno, pracoviště Znojmo
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3.2. Přírodovědné oddělení
3.2.1.Botanika
– přednáška na téma „Málo známé stepní lokality Znojemska“, přednáškový cyklus JMM, 1.
3. 2007 (v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b))
– organizace přednášky RNDr. Svatavy Kubešové (MZM v Brně) „Mechové povídání“,
přednáškový cyklus JMM, 15. 2. 2007 (v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm.
b))
– krátká prezentace na přednášce o uplatnění absolventů katedry botaniky pořádané Ústavem
botaniky a zoologie PřF MU v Brně dne 10. 5. 2007
– zápůjčka herbářového materiále ze sbírek JMM Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně
(smlouva č. 21/2007), botanickému odd. NM v Průhonicích (smlouva č. 22/2007), katedře
botaniky PřF UP v Olomouci (smlouvy č. 25/2007, 30/2007) 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 proběhla dne 13. 4. 2007
– účast na semináři oborové komise botaniků Asociace muzeí a galerií v Protivanově
pořádaném botanickým odd. muzea v Boskovicích 28. 5. 2007 až 1. 6. 2007. Příprava a
prezentace přednášky na téma „Flóra a vegetace obnaženého dna Znojemské a Vranovské
údolní nádrže“ (v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b)
– účast na odborném semináři „Bryologicko-lichenologické dny“, pořádaném Českou
botanickou společností nebyla z důvodu nemoci možná
– organizace soutěže v rámci „Netopýří noci“ dne 25. 8. 2007
– účast na Podzimním setkání muzejních botaniků pořádaném botanickým odd. MZM v Brně
proběhla dne 4. 10. 2007
– dvě půldenní exkurze pro základní školy ve dnech 19. 6. 2007, 17. 10. 2007 (v souladu s §
10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b)
Publikace
publikace v regionálním tisku (průběžně)
– Flóra Gránického údolí pro turistickou mapu Gránického údolí vydanou Okrašlovacím
spolkem ve Znojmě.
– práce na rukopisech a publikace 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.
-

příprava publikací v souvislosti s prací na projektu MK

3.2.2 Geologie
- Pro tradiční přednáškový cyklus muzea byla připravena přednáška
"Tři výpravy
s geologem“. Přednáška se uskutečnila 15.3. a byla rozdělená na tři samostatné části
věnované třem výzkumným tématům, na nichž se geologické pracoviště v letech 2005-6
podílelo (výzkum podzemí v Přeskačích, výzkum dolu u Míšovic a výzkum ostrova na Dyji u
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Stálek).
- Plánovaná terénní geologická exkurze pro veřejnost se ve spolupráci se Správou Národního
parku Podyjí a jeho Návštěvnickým a informačním střediskem uskutečnila dne 8. 9. Akce
s názvem Geologické zajímavosti Gránického údolí měla charakter vycházky pro pěší a
měla 13 zastávek na významných geologických lokalitách.
- Jako součást akcí Dne bez aut připravil geolog pro veřejnost tematickou vycházku
Kamenná tvář starého Znojma (uskutečnila se 22.9.)
- Podle plánu se pracovník zúčastnil semináře oborové komise geologů AMG, která se
uskutečnila ve dnech 28.5-31.5. v Závazné Porupce u Liptovského Mikuláše.
- Podle plánu se geolog zúčastnil konference Stříbrná Jihlava a to ve dnech 5. - 6. 10.,
přičemž zde přednesl dílčí část zprávy o výzkumu opuštěného dolu „Důlní práce na Pustině
u Míšovic“.
- Na pozvání ÚAPP se geolog účastnil jednání Archeologické komise na výzkumu
železářských pecí (Znojmo – Přímětice) a přednesl příspěvek o těžbě Fe-rud .
- Ve spolupráci s pracovišti botaniky a zoologie se geolog podílel na přípravě exkurze pro
základní školy dne 19. 6. 2007(v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b)
Publikace
Podle plánu byl do tisku předán příspěvek:
ŠMERDA J. (2006): Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002. – Thayensia,
7: 5-35.
Do tisku byl předán příspěvek:
ROŠTÍNSKÝ P., DOKOUPILOVÁ P., ŠMERDA J.: Důlní práce na Pustině u Míšovic. – Sborník
Stříbrná Jihlava (2007), 3 str., 7 obr. 1 tab.
- Do publikace Okrašlovacího spolku – Turistická mapa Gránického údolí – byl dodán text a
fotografie charakterizující geologický vývoj území.
- Podyjské listí (č.4/2007) – v novinách S NP byl otištěn příspěvek o významném geologovi Arnošt Dudek – biografické údaje.
- Další drobná publikační činnost byla zaměřena na popularizaci činnosti a informace o
výzkumech a využívání sbírek v regionálním tisku (Znojemsko, Znojemský týden) a
rozhlasovém vysílání a to v souladu s § 10a zákona 483/2004, odst.2d..
3.2.3 Zoologie
– Přednáška v rámci přednáškového cyklu JMM „Málo známé stepní lokality Znojemska“ –
1. 3. 2007 – proběhla dle plánu
– Přednáška v rámci přednáškového cyklu Správy NP Podyjí „Za temnými hvozdy severní
Persie a jejich zvířenou“ – 30. 1. 2007 – proběhla dle plánu
– Přednáška v rámci mezinárodní odborné konference Zoologické dny Brno „Taxonomické
vztahy vrápenců komplexu Rhinolophus ferrumequinum/clivosus: vyřešíme hádanku na
úrovni DNA?“ – proběhla dle plánu
– Přednáška o fauně NP Podyjí v širších souvislostech zoogeografie regionu pro odbornou
exkurzi studentů magisterského studia PřF UK Praha (květen) – proběhla dle plánu
– Terénní exkurze studentů magisterského studia PřF UK Praha – výzkume v oblasti NP
Podyjí, podíle na výzkumu mokřadních lokalit v rámci programového projektu MK ČR –
proběhla dle plánu
– Exkurze pro veřejnost v rámci plánovaného programu činnosti Návštěvnického a
29

informačního střediska Správy NP Podyjí v Čížově – proběhly dle plánu, 28. 4. a 25. 8.
– Účast na výročním zasedání České společnosti pro ochranu netopýrů – proběhla dle plánu
20. 4.
– Účast na semináři oborové komise zoologů Asociace muzeí a galerií – proběhla dle plánu
10.–12. září.
– nad rámec plánovaných aktivit byl podíl na přípravě a realizaci na akce pro veřejnost –
Evropské noci pro netopýry – v Hradci Králové, jako reciproční aktivita za výpomoc kolegy
z Hradeckého muzea na obdobné akci ve Znojmě – proběhlo 8. 9.
Publikace
– v roce 2007 vyšly tyto publikace:
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: 85–119. (zatím dostupná jen elektronická verze)
BRAVENCOVÁ L., MUSIL Z., REITER A.: Flóra a vegetace obnaženého dna Znojemské a
Vranovské údolní nádrže (Střední Podyjí). Thayensia, 7: 153–173. (zatím dostupná jen
elektronická verze)
vydána byla popularizační příručka „Geologické, botanické a zoologické zajímavosti
Moravskobudějovicka a Jemnicka“, v ní podíl na dvou kapitolách:
REITER A., 2007: Úvod k živé přírodě. Pp.: 22–23. In: Anonymus: Geologické, botanické a
zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka. Městský úřad Moravské
Budějovice, 96 pp.
KŘIVAN V., PRÁŠEK V., REITER A. & HANUŠ M., 2007: Zoologická charakteristika
Moravskobudějovicka. Pp. 51–94. In: Anonymus: Geologické, botanické a zoologické
zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka. Městský úřad Moravské Budějovice, 96 pp.
- zpracování textu k zoologické charakteristice pro připravovanou mapu Gránic
- abstrakty prezentací z konferencí:
REITER A. & HÁJEK J.: Predaceous diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) of the Znojmo
Region. Abstract. Thayensia, 7: 324.
REITER A., BENDA P., HOFFMANNOVÁ A. & HOTOVÝ J.: Monitoring of bat populations in
Podyjí National Park and near surroundings. Abstract. Thayensia, 7: 325.
LUČAN R. K., REITER A., HULVA P. & BENDA P., 2007: Netopýr menší (Myotis alcathoe
Helversen and Heller 2001) – nový druh netopýra v České republice. P. 185. In: BRYJA J.,
ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference
8.–9. února 2007. ÚBO Brno, 224 pp.
VALLO P., BENDA P. & REITER A., 2007: Taxonomické vztahy vrápenců komplexu
Rhinolophus ferrumequinum/clivosus: vyřešíme hádanku na úrovni DNA? P. 205. In:
BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů
z konference 8.–9. února 2007. ÚBO Brno, 224 pp.
– práce na přípravě rukopisů
„První nález netopýra jižního (Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)) na území České republiky“ –
rukopis předán na recenzi do časopisu Lynx
„Draví vodní brouci Znojemska“ – dosud nedokončeno
„Netopýr nymfin (Myotis alcathoe) v České republice“ – dosud nedokončeno
- Práce technického redaktora časopisu Thayensia – bylo dokončeno mimořádně rozsáhlé a
časově náročné číslo 7 (338 stran), rukopis předán do tiskárny až na konci roku 2007
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3.3.Společenskovědní oddělení
3.3.1.Archeologie
muzejní programy:
− 11. 3. 2007. „Objevy raně gotického kostela v Jaroslavicích, sídliště kultury a další
výzkumy.“ – přednáška pro vikariát a děkanství u sv. Mikuláše ve Znojmě
- 6. 3. 2007: členové redakce Magazín Koktejl; 30. 5. 2007: tým expertů Univerzity obrany
v Brně; 5. 6. 2007: účastníci konference „Přírodovědné metody v archeologii“
exkurze
- 7. 6. 2007: účastníci konference „Přírodovědné metody v archeologii“; exkurze po
významných archeologických lokalitách regionu včetně území Dolního Rakouska a
návštěvy Niederösterreichisches archäologisches Museum Asparn/Zaya
- 10. 8. 2007: vedení exkurze „Spolku jihomoravských historiků“ městské historické jádro
Retz a Stadtmuseum – Bürgerspital
přednáškový cyklus Jihomoravského muzea
Konference
10. mezinárodní konference: „Přírodovědné metody v archeologii – In Service to archeology,
Znojmo, 4. – 8. června 2007- spolupořadatelé
Přednášky na konferencích, sympoziích a studijních pobytech
1. 10. pracovní konference Přírodovědné metody v archeologii (viz výše), referát:
„Nové nálezy hrobů vymezených žlaby a jejich význam“
2. 26. mezinárodní pracovní konference: „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín,
Michalovce-Kamenec 24. 9. – 27. 9. 2007“.
- referát: „Nová sídliště s keramikou zdobenou brázděným vpichem na jižní a jihozápadní
Moravě“ (25. 9. 2007).
3. Mezinárodní konference o starší době bronzové: Třešť 8. – 12. 10. 2007
- referát: „Hrušovany nad Jevišovkou, pevnost předklasické fáze únětické kultury“ (10. 10.
2007).
publikace
Publikační činnost vyplynula z výše zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů pracoviště.
Byly uveřejněny tyto práce:
a) spoluautorství na monografii
1. 2005: 1.1. Přírodní prostředí mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky, in: Kazdová, E. –
Kovárník, J. – Podborský, V. et al., Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky.
K problematice pravěkých sociálních struktur, ÚAM FF MU Brno, 7-13, 233-234, ISBN
80-210-3676-1.
2. 2005: 2.4. Stopy osídlení lidem s moravskou malovanou keramikou mladšího stupně, in:
Kazdová, E. – Kovárník, J. – Podborský, V. et al., Pravěk mikroregionu potoka
Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur, ÚAM FF MU Brno,
113-117, 245-246, ISBN 80-210-3676-1.
3. 2005: 2.5.4. Těžba dřeva; 2.5.5. Stavba obydlí; Výroba keramiky, in: Kazdová, E. –
Kovárník, J. – Podborský, V. et al., Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky.
K problematice pravěkých sociálních struktur, 121, 122-123, 124-127, 247, ÚAM FF MU
Brno, ISBN 80-210-3676-1.
4. 2005: 2.6. Podborský, V. – Kovárník, J., K problematice pravěkých sociálních struktur, in:
Kazdová, E. – Kovárník, J. – Podborský, V. et al., Pravěk mikroregionu potoka
Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur, ÚAM FF MU Brno,
248- 253, ISBN 80-210-3676-1.
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a) Studie a články ve sbornících a odborných periodikách – zahraničí

5. 2006: Kovárník, J. – Podborský, V. – Květ, R. 2006: Europe´s oldest civilisation and its
rondels: the real story, Antiquity, On the website (http://antiquity.ac.uk), Vol. 80, No. 310,
December 2006, 1-5.
6. 2006: Podborský, V. – Kovárník, J.: Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in
their central European context. In: Harding, A. – Sievers, S. – Venclová, N., eds.,
Enclosing the Past: inside and outside in prehistory, Sheffield Archaeological
Monographs 15, Sheffield (J. R. Collis Publications), 44-68, ISBN 978-0-906090-53-4.
7. 2006: Hašek, V. – Kovárník, J. – Peška, J. Results of prospection and archaeological
research on routes of linear construction projects in Moravia, Študijné zvesti
Archeologického ústavu SAV 40, 2006, 77-128, ISBN 80-88709-96-2.
8. 2007: Aerial prospection in Moravia, Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 41,
2007, Nitra, 256-261, ISSN 0560-2793, ISBN 978-80-89315-00-0.
b) Studie a články ve sbornících a odborných periodikách – domácí

9. 2007: Letecká archeologie na Moravě uskutečňovaná Jihomoravským muzeem ve Znojmě
v r. 2006, Ve službách archeologie 1/2007, 49-56, ISSN 1802-5463.
10. 2007: Nový poznatek ke stavební technologii románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.
Poznámka k lucernám u rotundy ve Znojmě a v Plavči, Ve službách archeologie 1/2007,
162-172, ISSN 1802-5463.
11. 2007: Trojité opevnění předklasické fáze lidu únětické kultury u Hrušovan n/J, okr.
Znojmo, Pravěk 2005/15 (Ročník věnovaný 60. narozeninám prof. PhDr. Stanislava
Stuchlíka, CSc.), 207-232, ISBN 978-80-86399-27-0.
12. 2007: Mladší stupeň moravské malované keramiky na jihozápadní Moravě. Rozbor
keramických nálezů ze sídliště Výčapy I, okr. Třebíč, a z hrobu ze Džbánic, okr. Znojmo,
in: Tichý, R., ed., 2007: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25.
zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech. Moravy a Slovenska, Hradec Králové 30. 10.
–2. 11. 2006, Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1, 71-76, ISBN 978-807041-561-0.
Termín: průběžně

3.3.2.Historie
Ad a) Garant přednášky Žlutí čerti – z dějin 99. pěšího pluku ve Znojmě (1883 – 1918),
kterou přednesl dne 8. 2. 2007 Mgr. Martin Markel, PhD., Univerzita obrany Brno, v rámci
přednáškového cyklu JMM.
Ad b) Z důvodu obsazení všech termínů XXVIII. přednáškového cyklu nebyla přednáška ing.
Bohumila Planky, CSc. Výroba japonského meče zařazena.
Ad c) Prezentace pracoviště historie ve spolupráci s konzervátorkou A. Dománskou byla
v doprovodném programu Muzejní noc na znojemském hradě (18. 5.) realizovaná
prostřednictvím výstavy restaurovaných militárií – ukázka 3 ks nově zrestaurovaných
artefaktů s textovou částí.. Návštěvníci se měli možnost zapojit do vědomostní soutěže
Hádanka v černé kuchyni, která byla vyhodnocena, nebo se mohli zúčastnit soutěže
„Zatoulané předměty“. Kurátorka pracoviště historie zodpovídala za večerní akci na hradě.
Průvodcovská činnost (hrad, Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, městské památky)
v anglickém i českém jazyce pro vybrané exkurze a návštěvy (např. maďarského velvyslance,
pracovníky pražského Státního ústavu památkové péče, účastníky zářijové konference
věnované konzervátorství, pro skupinu turistů z Londýna, pracovníky z Pražského hradu
apod.) (Atweri)
-

Publikační činnost (Atweri)
Příprava kapitoly věnované historii JMM v plánovaném sborníku
Zpracování čtyř článků věnovaných bulharské obřadnosti pro české národopisné
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časopisy, jejichž vydání je plánováno na budoucí rok (kalendářní a rodinné zvyky a obyčeje,
studium věnovaná víře starých Slovanů na území Bulharska).
Příprava materiálu získaného z pramenů o znojemském národopise.
3.3.3.Dějiny umění
zabezpečení přednášky v rámci XXVI. přednáškového cyklu JMM: PhDr. J. Hockeová
„Santini – architekt barokní gotiky“
- vyhlášení III. ročníku výtvarné soutěže pro děti s vystavením, vyhlášením výsledků a
oceněním v průběhu muzejní noci.
- K výstavě Oskara Pafky byl vydán katalog vystavených prací z muzejních i soukromých
sbírek

3.4.Oddělení služeb
3.4.1 Konzervátorské laboratoře
V průběhu roku účast v komisi konzervátorů - restaurátorů a preparátorů ve funkci
zástupce jihomoravské sekce – 13. 3. 2007 v Brně, organizace a účast na jednání jih. sekce
KKRP, účast na jednání výboru 5. 4. 2007, účast na odborném semináři „Textil v muzeu“
v (tm) v Brně – 18. – 19. 6. 2007, organizace a účast na Konferenci KKRP ve Znojmě – 3. 9.
– 6. 9. 2007.
3.4.2 Výtvarná dílna
-

Absolvování školy muzejní propedeutiky přádané AMG v Praze.

3.4.3 Správce VT - propagace
- Technické zajištění Přednáškového cyklu JMM dle požadavků přednášejících bylo
realizováno v 1. čtvrtletí 2007.
4. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST

4.1. Přírodovědné oddělení
4.1.1 Botanika
- vedení přírodovědného vzdělávacího programu pro středoškolské studenty (v souladu s §
10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b)
4.1.2. Geologie
- Ve spolupráci s pracovišti botaniky a zoologie se geolog podílel na přípravě exkurze pro
základní školy dne 19. 6. 2007(v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b)
4.1.3. Zoologie
– reprezentace ČR na 18. Mezinárodní biologické olympiádě v Kanadě jako člen delegace ČR
(na základě dohody s Institutem dětí a mládeže MŠMT) – proběhlo 13. – 27. 7.
– plánovaná spolupráce s Domem dětí a mládeže Znojmo nebyla z formálních důvodů
proveditelná, proto byla nahrazena realizací vlastního přírodovědného vzdělávacího programu
pro středoškolské studenty (ve školním roce, 1 x za 14 dnů 2 hodiny)
– dvě půldenní exkurze pro žáky ZŠ Václavské náměstí ve dnech 19. 6., 17. 10.
– organizace prezentace živých netopýrů a činnosti stanice pro záchranu hendikepovaných
netopýrů pro školy 4. 10.
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5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

5.1. Přírodovědné oddělení
5.1.1. Botanika
– byla ukončena první terénní etapa prací na programovém projektu Ministerstva kultury ČR
DE07P04OMG006 „Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit
Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů“ ve spolupráci
s Národním muzeem v Praze a botanickým odd. Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
– v souvislosti s časovou tísní způsobenou řešením programového projektu MK ČR
„Počítačová prezentace sbírkového fondu přírodovědných oborů Jihomoravského muzea ve
Znojmě“ nad rámec plánu na rok 2007, nemohlo proběhnout dokončení zpracování dat a
sebraného rostlinného materiálu a vyhotovení závěrečné zprávy k inventarizaci flóry a
vegetace maloplošných chráněných území Střebovský kopec a Vraní vrch a lokality
Vrbovecký rybník pro Odbor životního prostředí KÚ
– terénní výzkum a dokumentace výskytu významných druhů rostlin a rostlinných
společenstev probíhaly 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. Probíhala také průběžná fotodokumentace významných
taxonů, rostlinných společenstev a lokalit Znojemska
– vyhotovení odborného posudku o stavu lokality uvažované pro zřízení vodního a
mokřadního biotopu v k. ú. Suchohrdly u Znojma na objednávku obce Suchohrdly u Znojma
v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. e) (za úplatu)
– 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 projektu MK aj.
– Moravské zemské muzeum Brno. Spolupráce při determinaci a odborné revizi sbírky, při
přednáškové a výstavní činnosti, při centrální počítačové evidenci herbářových sbírek
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce při determinaci a
odborné revizi herbářových položek, konzultace a zápůjčky odborné literatury
– Národní Muzeum Praha, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Spolupráce na projektu
MK. Odborná revize herbářových položek kritických taxonomických skupin.
– 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 a další. Odborná revize herbářových položek kritických taxonomických skupin.
5.1.2. Geologie
- Probíhal výzkum a dokumentace příležitostných odkryvů k doplnění informací o základní
regionálně geologické stavbě. Ve spolupráci s Ústavem geoniky AV (dr. Roštínský) byly
provedeny další sondáže k ověření tektonických poruch v oblasti miroslavské hrástě. K
doplňování informací přispělo sledování umělých odkryvů na staveništi silničního obchvatu
(Znojmo I. etapa).
- Pokračoval výzkum podzemních prostor u Míšovic a dalších 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 a
Hostěradicích (uložení a průběh horninových těles) a v Pavlicích (výskyt sillimanitu).
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- 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 pokračovala spolupráce s Ústavem
geologických věd MU v Brně a poskytnuty potřebné informace a duplicitní materiál pro
diplomovou práci studentce geologie L. Kurdíkové.
- Paleontologický výzkum sledoval přednostně oblast terciérních sedimentů
v severovýchodním okolí města Znojma a to s ohledem na probíhající výstavbu obchvatu.
Nově byly v souvislosti s výstavbou v areálu města dokladovány nálezy mořské měkkýší
fauny (Horní Česká, Melkusova).
V souladu s § 10a zákona 483/2004, odst.2e bylo v závěru roku 2007 započato
vyhodnocování petrografického materiálu z archeologického výzkumu v Hlubokých
Mašůvkách (žádost NM v Praze).
Spolupráce
– Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo - spolupráce na dokumentaci
významných geologických jevů a krajinných prvků geologického a geomorfologického
charakteru ve znojemském regionu.
- Odbor životního prostředí MÚ – spolupráce na dokumentaci významných geologických
jevů, výměna informací o zásazích do ŽP v souvislosti se stavební aj. činností.
- Ústav archeologické památkové péče, pracoviště Znojmo – spolupráce v terénu, výměna
informací i hmotné dokumentace.
– Správa Národního parku Podyjí - spolupráce při dokumentaci významných geologických
jevů na území Národního parku, na výchovně vzdělávacích akcích, aj.
– Moravské zemské muzeum Brno - spolupráce při terénních akcích a determinaci sbírkového
materiálu.
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - spolupráce při determinaci a
analytickém vyhodnocování materiálu.
- Geonika Brno – spolupráce při výzkumu miroslavské hrástě, výzkumu báňského díla,
společná prezentace výsledků na konferenci Stříbrná Jihlava.
5.1.3. Zoologie
– Výzkumná aktivita pracoviště byla v roce 2007 soustředěna především na první etapu
programového projektu DE07P04OMG006 „Výzkum a dokumentace současného stavu
mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových
fondů“, který byl podpořen v rámci veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem kultury ČR –
proběhla prospekční část projektu, tedy vyhledávání lokalit vhodných k podrobnějšímu
zkoumání, začátek sběru dat a dokladových materiálů k jednotlivým lokalitám. Byl získán
velký objem fotodokumentace a nálezových dat. Zejména průzkum fauny vodních a
mokřadních brouků přinesl také velké množství dokladových exemplářů do sbírky (viz výše).
Průzkum obratlovců vedl mimo ke zjištění nového druhu netopýra pro území ČR (viz
připravený rukopis publikace).
– Výzkum ptáků NP Podyjí – zimní čítání vodních ptáků na řece Dyji – proběhlo 11. a 12. 1.
– Monitoring zimovišť netopýrů – proběhlo 23. – 26. 1.
– Monitoring letních kolonií netopýrů na Znojemsku – proběhlo 26. 6., 28. 6. a 3. 7.
– Monitoring netopýrů v době letové aktivity na lokalitě Ledové sluje (3 x ročně) ve
spolupráci se Správou NP Podyjí, ČESON a AOPK ČR – proběhlo 17. 4. a 3. 9., letní termín
byl pro nevyhovující počasí posunut proti plánu a byl proveden bez účasti JMM
– všechny tři výše uvedené monitorovací aktivity byly finančně zabezpečeny prostřednictvím
České společnosti pro ochranu netopýrů.
– vzhledem k prioritě řešení programových projektů MK ČR nebylo dokončeno formální
zpracování dat k inventarizaci živočichů maloplošných chráněných území Střebovský kopec a
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Vraní vrch a lokality Vrbovecký rybník (formou ucelené závěrečné zprávy) pro Odbor
životního prostředí KÚ, data sebraná již v předchozích letech jsou však orgánům státní správy
dostupná v databázové podobě na pracovišti zoologie
– podíl na projektu výzkumu biologie netopýra nymfina (Myotis alcathoe) v ČR – tento
výzkum nebyl finančně zajištěn a proběhly jen jednotlivé dílčí odchyty v rámci aktivit
souvisejících s výzkumem mokřadů
– podíl na projektu výzkumu fauny netopýrů Blízkého východu ve spolupráci s Národním
muzeem – na základě žádosti odd. zoologie NM byla realizována účast na výzkumné cestě do
Jemenu 21. 10. – 11. 11., výsledkem je množství nálezových dat netopýrů a vodních brouků,
která budou postupně publikačně zpracována ve spolupráci s kolegy z NM, výsledky budou
prezentovány také na odborných konferencích a přednáškách pro veřejnost
– vyhotovení odborného posudku o stavu lokality uvažované pro zřízení vodního a
mokřadního biotopu v k. ú. Suchohrdly u Znojma na objednávku obce Suchohrdly u Znojma
(za úplatu)
– rozsáhlý terénní výzkum a vyhotovení podkladů pro biologické hodnocení záměru obnovení
těžby na lokalitě „kaolínka“ mezi Únanovem a Příměticemi – na základě objednávky firmy
GeoVision (za úplatu).
Spolupráce
– Správa Národního parku Podyjí – pravidelné konzultace, výměna dat a materiálů z výzkumu
a propagace (vzájemné poskytnutí fotografií pro prezentační účely apod.).
– Ministerstvo kultury ČR – práce v komisi na ochranu zvířat
– Národní muzeum – spolupráce na programovém projektu MK ČR
– spolupráce na projektu výzkumu fauny netopýrů Blízkého východu
– Institut dětí a mládeže MŠMT Praha – spolupráce při přípravě a realizaci České účasti na
18. Mezinárodní biologické olympiádě.

5.2. Společenskovědní oddělení
5.2.1.Archeologie
1.
Zpracování pravěkého a raně historického osídlení výšinného centra Ostroh u Lukova
(určeno k publikaci; výzkum archeologických lokalit v oblasti hranic s Rakouskem se
zvláštním zřetelem k území Národního parku Podyjí, vstup znesnadněn nařízením MŽP).
2.
Heuristika dat k problematice mladoneolitických rondelů, pravěkých rondeloidů a
jiných pravěkých příkopových ohrazení, jejich analýza, upřesňování závěrů (využito např. při
vypracování návrhu výzkumného projektu Grantové agentury ČR; publikace o sídlišti
Těšetice-Kyjovice).
3.
Studium vývojové dynamiky kultury s moravskou malovanou keramikou, zařazování
vybraných nálezů MMK do periodizačních systémů (např. zpracování pozoruhodného hrobu
mladšího stupně MMK ze Džbánic, nálezů z Horních Dunajovic a Tvořihráze, okr. Znojmo, a
Výčap I, okr. Třebíč; uveřejněno dílčím způsobem).
4.
Analyticko-syntetické zpracování dat získaných při leteckém archeologickém
průzkumu Moravy (završeno např. zpracováním dvou studií do zahraničního a českého
odborného časopisu).
5.
Doplňování databáze výzkumu směrů průniku kontingentů legií římského impéria
severně středního Dunaje.
e) Konzultanství diplomových prací
V roce 2007 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: 9. 7. 2007
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Mezinárodní a domácí spolupráce
a) zahraniční instituce
Pokračující zahraniční spolupráce je rámcově naplánována mezi některými partnerskými
muzejními i univerzitními institucemi
Slovenská republika: Archeologický ústav Akademie věd SR v Nitře, Archeologický ústav
Komenského univerzity v Bratislavě, aj. – tématické okruhy: mladší a pozdní doba kamenná,
tzv. rondelová archeologie, letecká archeologická prospekce, výměna informací a literatury
Rakousko: např. Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien a
Niederösterreichisches Landesmuseum Sankt Pölten (Asparn a/Zaya) – tématické okruhy:
kultura mladší a pozdní doby kamenné, tzv. rondelová archeologie, letecká archeologická
prospekce, výměna informací a literatury aj.
Polsko: např. Instytut Archeologii i Etnologii (Polska Akademia Nauk) v Krakově aj. –
tématické okruhy: kultura mladší a pozdní doby kamenné, tzv. rondelová archeologie,
výměna informací a literatury aj..
Maďarsko: např. Institut of Archaeology Academy of Science of Hungary – tématické
okruhy: kultura mladší a pozdní doby kamenné, tzv. rondelová archeologie, výměna
informací a literatury aj.
Německo: např. Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt Halle (Saale), Landesamt für
archeologie mit Landesmusem für Vorgeschichte Weimar, Martin-Luther Universität Halle
Wittenberg – tématické okruhy: kultura mladší a pozdní doby kamenné, tzv. rondelová
archeologie, letecká archeologická prospekce, výměna informací a literatury, publikační
spolupráce aj.
b) domácí instituce
1. Národní muzeum Praha, oddělení pro prehistorii a protohistorii
- vyhodnocování moravik, především neolitických sbírek z okresu Znojmo
2. Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (na základě
uzavřené dohody o spolupráci – viz následující bod 3.)
3. Anatomický ústav Lékařské fakulty MU v Brně
- antropologické posudky sbírek a kosterních archeologických nálezů, sociokulturní analýzy,
přednášková činnost
4. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
- spolupráce při archeologickém výzkumu ve Znojmě-Hradišti, při archeologické památkové
péči v okrese, v přednáškové činnosti
5. Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně
- uplatňování přírodovědných metod, badatelské využívání sbírek, spolupráce při publikační
činnosti (konference Rosice)
6. Ústav archeologické památkové péče v Brně
- přebírání, evidence a deponování archeologického materiálu
7. Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně
- spolupráce při badatelském využívání sbírek aj.
5.2.2.Historie
- V průběhu roku byly výsledky odborné práce pracoviště historie zveřejňovány v tisku.
- Ve spolupráci se Státním okresním archivem, knihovnou JMM i Městskou knihovnou
Znojmo započato se sběrem a zpracováním dat o národopisu našeho regionu.
- Výzkum tzv. „Létání čertů“ – několikadenního lidového obřadního obyčeje v nedalekých
Banticích, který do obce přinesli po roce 1945 osídlenci z Valašska (jde ve znojemském
regionu o jedinečný prvek lidové kultury, který je v současnosti typický pouze pro tuto
lokalitu).
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5.2.3.Dějiny umění
Studium a dokumentace díla malíře Oskara Pafky, završené uspořádáním stejnojmenné
výstavy a vydáním katalogu.

6. PROPAGACE
6.1. Společenskovědní oddělení
6.1.1.Archeologie
reklama v médiích – zejména v podobě informativních zpráv o význačných archeologických
nálezech apod.
/denní tisk/: Rovnost Znojemsko, Znojemský týden, Znojemské listy, informace o
1. záchranném archeologickém výzkumu středověkého domu ve Znojmě, Horní nám. 6
2. záchranném archeologickém výzkumu velkomoravského hrobu bojovníka v Tvořihrázi
_Termín: _květen – červen – srpen

/časopisy/: magazín Koktejl – článek o letecké archeologii
_Termín:_ květen 2007

3. /Česká televize/:
- 2 relace o záchranném archeologickém výzkumu středověkého domu ve Znojmě, Horní
nám. 6
_Termín:_ květen 2007

- pořad Toulavá kamera: - historie minoritského kláštera a kláštera klarisek ve Znojmě
_Termín:_ 3. 4. 2007

- pořad „Podnikání“ – historie výroby keramiky a jiných řemesel, vinařství aj. (redaktorka
Legnerová)
_Termín_: 24. 5.

nabídka služeb:
a) Badatelské využití sbírek
Uskutečňovali jsme je jako veřejné muzejní služby (obdobně body 2.3 a 5.2.1.c). Hodnotné
sbírkové fondy oboru archeologie byly zpřístupněny badatelským návštěvám také v roce
2007. Vedle našich 38 badatelů (vědeckých pracovníků, dále studentů archeologie a
antropologie) je studovali také vědečtí pracovníci (5) ze zahraničí.
Vyjma badatelských návštěv byla na pracovišti vedena 1 odborná praxe vysokoškolského
studenta: Barbora Vicianová (1 měsíc - červenec)
Termín: průběžně
- Výpůjčky archeologických sbírek: 10
6.1.2Historie
- Zprostředkování informací badatelům (např. počátky znojemského vinařství; určování
městských a šlechtických erbů).
- Překladová činnost (materiály o JMM v anglickém jazyce pro internetové stránky Muzeum
bez hranic; překlad brožury o rotundě sv. Kateřiny do angličtiny).
-Výtvarné řešení pozvánky na vernisáž expozice Mince zemí Koruny české – ze sbírky Josefa
Květoně, zajištění reklamy JMM v publikaci 20. výročí Klubu cestovatelů Hanzelky a
Zikmunda Globe Prosiměřice a v jeho 4 příležitostních tiskovinách.
Ad a) Zpracování textové části o expozici ZBRANĚ ORIENTU pro 5. díl publikace Toulavá
kamera, včetně zajištění 10 ks fotografií pro potřeby tisku (foto J. Frecer).
- Zpracování článku o nové expozici numismatiky JMM pro Numismatické lity NM v Praze.
- Zpracování článku Dvě výročí jedné osobnosti ( o akad. soch. J. T. Fischerovi) –
Znojemsko, 27. 11. 2007.
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Ad b) Průběžně byly aktualizovány WWW stránky JMM na internetu prostřednictvím foto a
textů.
- nabídka služeb:
- V průběhu roku byly zprostředkovány sbírkové předměty z podsbírky militárií, řemesel a
listin 4 badatelům.
6.1.3.Dějiny umění
- propagace výstavy O. Pafky v regionálním tisku
- výběr materiálu pro katalog a plakát pro výstavu Oskara Pafky, zabezpečení
fotografování, korektura – spolupráce s Agenturou Bravissimo.
- materiál k článku o H. Ledererovi do Prager Zeitung
- nabídka služeb: badatelské využití podsbírky dějin umění 3 badatelskými návštěvami
6.1.4.Fotoarchiv a dokumentace
− nabídka služeb: využití fondu fotoarchivu JMM pro 7 badatelských návštěv
- Pomoc při zpracovávání úkolů pověřeného Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu při
vyplňování dotazníků, jejichž cílem je zmapovat stav současné podoby lidové kultury
v České Republice. První část dotazníku byla věnována lidové religiozitě, druhá se
zabývala otázkami týkajícími se sídla, domu a bydlení.
- výběr starých fotografií z fotoarchivu pro kalendář 2008, 1 téma pro hrací karty Kvarteto

6.2.Oddělení služeb
6.2.1.Správce VT - propagace
Ad a) 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, 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.
- nafocení a zpracování tématických okruhů pro hrací karty „kvarteto“ s tématy muzea a
města Znojma, vydané v nákladu 2000 ks
- grafický návrh na realizaci přívěšku na klíče s fotografií rotundy sv. Kateřiny, NKP
- příprava k tisku dotisku propagační skládačky národní kulturní památky rotundy sv.
Kateřiny v anglické mutaci.
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7. PLÁNOVÁNÍ
7.1.
- identifikace bezprostředních priorit
• po dokončení rekonstrukce hradního domku, kterou provedl vlastník objektu - Město
Znojmo, rozhodl vlastník o jiném využití než byl opravován. Muzeum dostalo výpověď
z nájmu k 31.12.2007, museli jsme změnit podmínky výběrového řízení na obsazení
místa kastelána-historika pouze na historika, který nastoupil koncem července. Muzeum
sice přišlo o možnost využití hůře přístupného prostoru cca o 120 m2 pro depozitář,
ušetřilo, ale min. 100 tis. za elektriku za temperování a 50 tis. za nájemné.
• nepodařil se převod 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
• příprava vybudování nové archeologické expozice v minoritském klášteře, vázla na
nutné spolupráci s vlastníkem objektu Městem Znojmem, vyřešit temperování
výstavních prostor – nepodařilo se vyřešit financování
• vrácení pokladny – vrátnice do původních prostor minoritského kláštera- pořízení
nábytku – od dubna byl zahájen provoz v nové pokladně
• nákup audio zařízení pro výklad v Rotundě svaté Kateřiny, národní kulturní památce –
v květnu se začaly používat nové audioprůvodce s textem v 10 jazycích, tato investice
byla velmi dobře hodnocena nejenom ze strany návštěvníků, ale i obsluhy, v průběhu
sezóny byly využity všechny jazykové mutace, na základě žádostí jsme v závěru roku
pořídily ještě dvě jazykové mutace – polštinu a maďarštinu
• vybudování EPS na hradě s finančním přispěním vlastníka objektu, zřizovatele a
státního rozpočtu – bylo realizováno bez finančního příspěvku zřizovatele, neboť došlo
ke snížení částky z důvodu nesouhlasu HZS na připojení na jejich pult, EZS byla
předána 16.11.
• se souhlasem Rady JMK byl změněn účel investičních prostředků a byla navíc proti
plánu vybudována EPS v objektu minoritského kláštera a oba objekty, sídlo JMM i
minoritský klášter jsou přes 1 ústřednu připojeny na HZS
• zpřístupnění nové numismatické expozice J. Květoně v Domě umění- vernisáž se konala
11.9.2007
- analýza sbírek
• ve všech podsbírkách byla dle plánu provedena inventarizace a zaslána zpráva dle §12
zákona 122/2000 Sb. o sbírkách v platném, znění na Ministerstvo kultury ČR
• výroba kopie sochy „Šermíře“ Hugo Lederera, při výběrovém řízení byla zjištěna
výrazně levnější metoda odlití „ztraceného vozku“, se souhlasem Rady JMK se nám
podařilo odlit do bronzu ještě 3 plastiky Hugo Ledeerera – Hrdina (v. 170 cm), Anna
Pavlová (v.48 cm), Charita – Mateřství(v.27 cm)
• předání části sbírkového fondu historie novému historikovi – z důvodu zaneprázdnění
pí. Polákové nebylo realizováno
• restaurování sbírkového fondu – podána žádost z Programu ISO MK – dřevěné regály
na knihy a sochy Znojemská orlice, z programu ISO D jsme získali dotaci ve výši 100
tis. na restaurování dřevěných regálů na knihy, 154 tis. jsme uhradili z provozních
prostředků, „“Znojemskou orlici“ na horním nádvoří hradu jsme restaurovali
dodavatelsky z provozních prostředků a při této příležitosti naše konzervátora provedla
konzervaci „Lvů“ pod dohledem restaurátorky umístěných rovněž na horním nádvoří
hradu
• rozšiřování sbírkového fondu vlastním sběrem, nákupem či darem - celkem o 14 394 ks
nákupem bylo získáno 348 ks (za 126 tis.Kč)
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•

•

vlastní činnosti
8 934 ks
dary
119 ks
ze zákona
4 993 ks ( ÚAPP, celnice 19 ks)
v průběhu roku jsme prostřednictvím zřizovatele podali žádost na ministerstvo kultury
na projekt „Počítačová prezentace sbírkového fondu přírodovědných oborů
Jihomoravského muzea ve Znojmě“ a získali jsme dotaci ve výši 60 tis.Kč, dne 18.12.
byla zpuštěna prezentace na webových stránkách JMM
navíc se podařilo zrestaurovat z provozních prostředků litinovou sochu Františka Josefa
II. umístěnou v rajské zahradě minoritkého kláštera

- 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
• převod minoritského kláštera do majetku kraje – vypracován znalecký posudek, jednání
pokračují
• vyřešení temperování v minoritském klášteře pro novou archeologickou expozici –
souvisí s převodem objektu do majetku kraje
• dohodnout s vlastníkem hradu, postup prací při celkové opravě hradu, na které potom
naváže vybudování nová stálé expozice – sděleny připomínky k navržené studii, která
nebude realizována
• dále vlastník hradu musí vyřešit odvodnění hradního nádvoří, neboť dochází k erozi
zdiva a skály v podzemí, projekčně již je vyřešeno – vlastník chce spojit s celkovou
rekonstrukcí hradu
• dořešení s vlastníkem pokračování v budování EPS v Domě umění v roce 2008 – bylo
přesunuto na rok 2009, pro rok 2008 bylo plánována EPS v minoritském klášteře,
realizováno v roce 2007
• repase expozice orientálních zbraní v minoritském klášteře – repase byla započata,
dokončena bude v roce 2008
- plánování oprav, renovací, úprav a nákupu zařízení
• po poskytnutí dotace ministerstva kultury z programu ISO a účelové dotace od
zřizovatele byla realizována elektrická požární signalizaci na hradě – dotace z MK
získána ve výši 180 tis.Kč, EPS předána 16.11.2007, účelová dotace od zřizovatele
využita pro vybudování EPS v minoritském klášteře a napojení i objektu sídla JMM na
pult HZS
• rozšíření monitorovacího systému Hanwell v depozitářích a expozicích na hradě a
v minoritském klášteře, podána žádost z Programu ISO a z vlastních zdrojů – dotace ze
SR získána ve výši 200 tis.Kč
spolupráce s Městem na akcích
• dokončení rekonstrukce hradního domku – účast na kontrolních dnech
• úprava hradního nádvoří – účast na kontrolních dnech, navíc vybudován hydrant a nová
přípojka vody a kanalizace pro hrad
• oprava koruny zdi na nádvoří v Domě umění – účast na kontrolních dnech
spolupráce na opravách realizovaných v rámci zaplaceného nájemného
• oprava koruny zdi na nádvoří v Domě umění - 70 tis.Kč
• dílčí oprava omítek na hradě – 35 tis.Kč
41

•
•
•
•
•
•
•
•

oprava oken v depozitáři na hradě – bylo přesunuto do celkové rekonstrukce hradu
rekonstrukce rozvaděče v minoritském klášteře – cca 130 tis.Kč
zabezpečení havárie krovu na hradě - 18 tis.Kč
kabelové rozvody pro EPS – 134 tis.Kč
oprava opadlé omítky na nádvoří hradu - 20 tis.Kč
montáž osvětlení – pokladna minoritský klášter 12 tis.Kč
vodovodní přípojka a hydrant horní nádvoří hrad – 73 tis.Kč
2 ks mříže do oken Domu umění – nová numismatická expozice 13 tis.Kč

7.2. Společenskovědní oddělení
a) Opětovně se řešil nedostatek depozitárních prostor JMM, především podsbírek lapidária
a soch; do budoucna je zapotřebí další archeologické depozitární prostory jak pro vlastní
sbírkové fondy, tak předané nálezy z ÚAPP.
b) Přípravy pro novou archeologickou expozici „Archeologie na Znojemsku. Klenoty ze
sbírek od pravěku do středověku“ v minoritském klášteře musely být pozastaveny.
7.2.1.Archeologie
a) Body plánu práce na r. 2007 a1-a4 neproběhly kvůli změnám termínu realizace z
majetkových a finančních důvodů JMM, bod a3) průběžné konzervování všech
archeologických exponátů – se neuskutečnil s odůvodněním vytíženosti keramické laboratoře.
b) Archeolog zajistil výběr 4 dodavatelů kolejnicových regálů pro depozitář archeologie II
(maximální využití stávajících prostor) – přesunuto na r. 2008 podána žádost o dotaci
z programu
ISO
D.
c) Jednání o výhledovém rozšíření depozitářů pracoviště archeologie probíhalo i nadále (např.
bývalý klášter Louka aj.).
7.2.2.Historie
− dokončení expozice a otevření „Numismatická sbírka J. Květoně. Vývoj mince zemí koruny
české od Keltů po 19. století“, která je umístěna v I. poschodí Domu umění JMM – vernisáž
11.9.2007
- analýza sbírek: spolupráce s určováním podsbírky militárií
a) Na pracovišti historie pokračovala spolupráce s F. Šmákalem při upřesnění odborné
terminologie u 10 artefaktů podsbírky militárií.
b) Průběžná analýza pramenného i hmotného materiálu týkajícího se znojemského
národopisu
7.2.3.Dějiny umění
- identifikace bezprostředních priorit:
a) uskutečněn výhledový plán rozšíření depozitářů pracoviště dějin umění (lapidárium)
- analýza sbírek:
a) spolupráce s určováním podsbírky dějin umění; uskutečněno např. vědecké zhodnocení díla
znojemského malíře O. Pafky ve spolupráci s Doc. PhDr. Jaroslavem Sedlářem, CSc.
(završeno úspěšným vydáním katalogu)
Stavební opravy a úpravy objektů JMM
Hrad a hradní domek
V závislosti na prováděných pracích investora – Města Znojma se odvíjela vlastní činnost stav
odd. Toto zajišťovalo zázemí a potřebnou součinnost stavebním a jiným firmám pracujících
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v objektu.
Byly dokončeny opravy a rekonstrukce hradního domku.
Na horním nádvoří byla dokončena oprava kanalizačních přípojek hradu a přívod vody,
instalace nového požárního hydrantu.
Nové zadláždění horního nádvoří.
Na dolním nádvoří vybudována nová kanalizační přípojka.
Minoritský klášter
Dokončeny opravy a rekonstrukce pokladny-vrátnice.
Provedeny přeložky kabeláží, EZS, EPS a CCTV, oprava potrubí a ventilů vodoměrné šachty
a přípojů.
Výměna hlavního a elektroměrného rozvaděče s přepojením.
Dům umění
Práce na opravách ohradní zdi vnitřního nádvoří.
Výroba a instalace 2 mříží do oken nové numismatické expozice.

Vlastní opravy a úpravy objektů JMM
Minoritský klášter a býv. kláterní špitál ( obj. čp. 6 a8)
Doplnění vybavení nové vrátnice nábytkem, a přestěhování pokladních do nových prostor.
Součinnost s restaurátorem, který přivezl zrestaurované dřevěné regály na knihy – vynesení
do chodby III N.P.
V prostorách depozitu archeologie byly nově sestaveny kovové regály, které nosností lépe
vyhovují potřebám sbírkových předmětů archeologie
Provedeno rozšíření systému EPS o prostory Min. kláštera s vyvedením na pult Hasičského
záchranného sboru.
Provedeny výměny zámků a vložek na systém generálního klíče pro oba objekty.
Dům umění
Provedena úprava elektroinstalace pro osvětlení venkovní vitríny – poutače.
V depozitu – obrazárně provedena části stojanů pro obrazy s instalací filcových podložek a
opěrek.
Hrad a hradní domek
V prostorách hradu, kde došlo dlouhodobým působením vlhkosti a prostupujících solných
výkvětů k poškození omítek, byla provedena jejich dílčí oprava převážně v okenních
záklencích a pak v sále „ císařském „ sále „keramiky“.
Dále byl nově instalován systém EPS do prostor hradu včetně půdních depozitářů.
Zde poskytovali pracovníci stav odd. potřebnou součinnost provádějícím firmám, kde
z důvodů nově prováděné kabeláže bylo zapotřebí zakrývat, či vystěhovat výstavní exponáty
a nábytek.
Před záhájením návštěvnické sezony byl proveden úklid, čištění oken, vnitřků vitrín a
exponátů, úpravy venkovních ploch a výměny světelných zdrojů vitrín.
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Cornštejn
Před zahájením návštěvnického provozu byla provedena likvidace náletových travin a
křovisek. Zajištění montáže a demontáže zahr. domku pro pokladnu, vybavení pokladny a
„strážnice“. Po dobu návštěvnického provozu obsluha průvodcovské činnosti a jejího zázemí.
Stolařská dílna
Spolupráce při instalacích výstav průběžně. Práce na Cornštejně při přípravách na sezonu, pak
údržba a obsluha průvodcovské činnost a jejího zázemí. Výroba výstavních soklů – 13 ks.
Drobné restaurátorské práce, výroba částí a doplňků vybavení nábytkem dle požadavků a
potřeb.
Údržba
Úklid a úprava venkovních prostranství, sekání travnatých ploch, v expozicích hradu výměny
světelných zdrojů, úklid prostor, demontáž a zpětné zasklívání vitrín stálé expozice.
Spolupráce při instalacích a deinstalacích 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, kurátor - historik
Marie Nevrklová, kurátor dějin umění
Jaroslava Střechová, správce archeologického depozitáře ( 27.12. odchod do důchodu)
Alena Vysočanová, kurátor - fotoarchiv a dokumentace současnosti
Mgr. Jiří Atweri, kurátor – historik od 27.7.

8.3. Oddělení služeb
Poláková Květoslava, vedoucí oddělení
Jitka Štěpničková, kurátor – knihovník ( 31.12.2007 odchod do důchodu)
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
Ludmila Buchlovská– úklid
pokladní - vrátné DU, MK-Tothová, Hamzová, Svobodová, Drábková, Louštilová, Zítková

vrátní DU - Vala, Fiala, Plaček
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8.5. Ředitelství
Růžena Procházková , ekonom
Jana Šťastná, sekretářka, účetní
Olga Chaloupková, mzdová účetní, personalista
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 zodpovídá Olga Chaloupková, za ekonomickou Růžena
Procházková. Spisovou službu vede Jana Šťastná.
Dokumentaci činnosti zajišťují jednak jednotlivý odborní pracovníci, správce VTpropagace a především pak pracovnice fotoarchívu a dokumentace současnosti Alena
Vysočanová a kurátorka – knihovnice Jitka Štěpničková.
Za plány a zprávy o činnosti oddělení odpovídají vedoucí oddělení.
Podklady pro plán 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 2007 hospodařilo s finančními prostředky v celkové
výši 16 169 tis. Kč:
v tis. Kč
příspěvek na provoz od zřizovatele
účelový příspěvek od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
účelový příspěvek z rozpočtu Města Znojma
tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje služeb
úroky
aktivace zboží
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy (pronájmy, podnájmy, náhrada Pojišť. apod.)
CELKEM
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12 584
600
317
95
147
1 325
105
50
770
176
16 169

II.2. Oblast nákladů
Celkové náklady činily k 31.12. 2007 15 721 tis. Kč a jsou tvořeny:
v tis.Kč
spotřeba materiálu
spotřeba energie
vodné
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby (náklady na výstavy, poštovné, stravenky, tisky…)
z toho

- nákup sbírek
- restaurování sbírek

- odlití 4 soch do bronzu
osobní náklady
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní náklady (pojištění, poplatky)
CELKEM

833
1 252
3
103
321
79
14
2 703
126
448
604
9 271
937
205
15 721

K 31.12.2007 Jihomoravském muzeum ve Znojmě vykázalo zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 448 182,94 Kč. Tato částka bude po schválení zřizovatelem rozdělena do
fondu odměn a do rezervního fondu.

Ve Znojmě dne 25.2.2008
Zpracoval: Durajková Vladimíra
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