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Úvod
Oblast sbírkotvorná je významná u celého sbírkotvorného oddělení. Odehrávala se
převáţně v rámci výzkumných aktivit. Šlo především o tradiční dlouhodobě koncipované, ale
i nové, dokumentační a monitoringové programy. Velmi významnou činností, kterou se
zabývalo pracoviště zoologie a botaniky je čtyřletý výzkumný projekt „Výzkum a
dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických
údajů a muzejních sbírkových fondů“, který byl podpořen v rámci veřejné soutěţe, vyhlášené
Ministerstvem kultury ČR, a jehoţ finanční podpora letos skončila.
Výzkumné aktivity s sebou přinesly rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i
dokumentace. Sbírkový fond

byl rozšířen vlastními sběry,

nákupy i dary o 72 ks

přírůstkových čísel - tj. 3 983 kusů.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost pracoval na základě jednacího řádu a sešel se 1x
v roce v listopadu. Doporučil nákupy do sbírkového fondu a schválil dary.
Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje ve sloţení:
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
Jaroslav Frecer, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemník
Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě.
Oblast tezaurační v sobě zahrnoval převáţně standardní činnosti spočívající v evidenci
přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a téţ v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky
Jihomoravského muzea ve Znojmě do Centrální evidence sbírek. Pokračoval i postupný
převod 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
rovněţ pokračovalo zadávání do knihovního systému Clavius. Uskutečnily se plánované
periodické inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí. Ve fondu archeologie
druhým rokem pokračovala revize celého fondu. Pokračovala i digitalizace sbírkového
fondu.
V rámci péče o stav sbírek probíhalo sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích
a expozicích za pomocí monitorovacího systému Hanwell. Dodavatelsky byl v součinnosti s
konzervátorskou laboratoří a na základě doporučení

depozitární komise

proveden

preventivní desinsekční zásah v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých sbírkových
předmětech.
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Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových
předmětů z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek a
preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Nejvýznamnější bylo ošetření všech
exponátů pro expozici „Zbraně orientu“ - cca 150 zbraní a všechen nábytek. Nejvýznamnější
je, ţe se podařilo zkonzervovat samurajskou zbroj, která byla ve velmi špatném stavu (310
hodin práce). Dokumentátor mimo jiné lepil i herbářové poloţky.
Preparace zvířat a restaurování sbírkových předmětů bylo provedeno i dodavatelsky.
Oblast prezentační celkem 26 titulů výstav z muzejních sbírek, výstav výtvarného umění,
výstav vlastních i přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. Mimo výstavní
plán jsme realizovali 6 výstav. Podle plánu v Domě umění se uskutečnila výstava
z fotoarchívu JMM. V závěru roku začala návštěvnicky velmi úspěšná výstava“Historické
panenky (1900 – 1960)“ ze soukromé sbírky Aleny Benešové, kromě panenek byly vystaveny
i kočárky, hračky a nábytek. Další tradiční výstavou byla výstava konaná v rámci 12.ročníku
mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu „Znojemský hrozen“, výbor z děl
současných českých výtvarných umělců. Sklářskou tvorbu zastoupil významný sklář Vladimír
Klein. Návštěvníky zaujala i výstava koláţí od Jiřího Koláře a fotografie Jindřicha Štreita.
Další výstavou, která zaujala veřejnost, byla výstava prací znojemské ZUŠ. Regionální
výtvarníky, kteří se prezentovali v přednáškovém sále Domu umění reprezentovaly výstavy
„Kantorské jaro 2010“ a obrazy Miluše Ilkové.
V minoritském klášteře se uskutečnila mimo jiné výstava z vlastního fondu ke 140.výročí
ţelezné dráhy ve Znojmě, výstava „Velikonoce - svátky jara“ s doprovodnou výstavou
v malém výstavním sále „Hospodářský rok na vsi„. Prezentovány byly i výsledky čtyřletého
projektu finančně podpořeném ministerstvem kultury „Mokřady Znojemska“.
Mimo výstavní plán jsme instalovali v císařském sále na hradě výstavu k historii a
probíhající rekonstrukci hradu na fotografiích a pohlednicích.
Ve spolupráci s firmou ZNOVÍN Znojmo se uskutečnil 6. června „Den otevřených dveří
Kříţového sklepa a památníku Prokopa Diviše v Přiměticích“. Při této příleţitosti se nám
podařilo veřejnosti zpřístupnit novou expozici.
Spolupracovali jsme se státním zámkem ve Vranově nad Dyjí na výstavě„Pánský salón“
v bývalé zámecké kočárovně a v závěru roku na výstavě „Vánoce a svět mizejících hraček“.
Státnímu zámku Bítov byla uskutečněna zápůjčka sbírkových předmětů na výstavu „Osobní
hygiena na šlechtickém sídle“. Mezi významné výstavy, na které jsme realizovali výpůjčky,
patřili: „Poklady Moravy – příběh jedné historické země“, „Staré pověsti české“, „Král, který
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létal - Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana
Lucemburského“, „Olomoucké Baroko. Výtvarná kultura města v letech 1650 - 1780“, 100 let
Domu umění“a „Kryštof Pavel Liechtenstein a Morava v časech třicetileté války“.
K prezentačním aktivitám muzea patří i návštěvnický provoz ve stálých expozicích na
znojemském hradě, v Domě umění, v minoritském klášteře, i na zřícenině hradu Cornštejn,
kde byl po dobrých zkušenostech z minulých sezón pro oţivení prohlídek hradu opět
připraven kulturní program „Léto na Cornštejně“ sestavený především z vystoupení skupin
historického šermu. Uskutečnila se i mše. Své příznivce, především z řad dětí a jejich rodičů,
si našly pohádky v rámci „Kulturního léta v Domě umění“.
Z důvodu pokračující rekonstrukce (rekonstrukce stropů a krovů, výměna oken) na hradě
vlastníkem městem Znojmem byl značně omezen návštěvnický provoz v tomto objektu.
V květnu se uskutečnil šestý ročník muzejní noci. Přestoţe nám počasí zrovna nepřálo,
muzejní noc ve stylu „retro a recyklace“ byla úspěšná. Pro návštěvníky jsme připravili
v muzejních objektech bohatý kulturní program, soutěţe, kvizy a tradičně byly vyhlášeny
výsledky dětské výtvarné soutěţe. Finančně tento projekt podpořili Vinné sklepy Lechovice,
zřizovatel a město Znojmo.
V oblasti interpretace

je nutno zmínit tradiční

30. ročník přednáškového cyklu,

v rámci kterého jsme připravili 12 čtvrtečních přednášek. V přednáškovém sále v Domě
umění spolupráce se uskutečnil i přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí.
Pokračovala i spolupáce se Správou Národního parku Podyjí i na programových akcích jejího
návštěvnického centra v Číţově, především sobotní vycházky s přírodovědci.
Byla prováděna i pravidelná aktualizace našich www stránek a dále i aktualizace a
prezentace na jiných internetových stránkách.
Odborní pracovníci se zúčastnili odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale
i formou přednášek prezentující své výzkumné aktivity.
V publikační činnosti šlo především o prezentace výsledků výzkumné a odborné práce
jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak i v tisku a
ostatních masmédiích.
Kulturně – výchovná činnost s ohledem na skutečnost, ţe nemáme vyčleněného
pracovníka je omezená. Sbírkotvorné oddělení spolupracovalo na vzdělávacích programech
se ZŠ Václavské nám. Znojmo a se ZŠ náměstí Republiky. Celkem odborní pracovníci na
základních školách prezentovali sedm přednášek či besed a zoolog jednu přednášku na VŠ.
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Významná je i jiţ několikaletá účast zoologa na 20. Mezinárodní studentské biologické
olympiádě, tentokrát v Korei.
Pokračovala i spolupráce se školami SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo – výstava
„Velikonoce – svátky jara“, praxe deseti studentů na hradě a SOU a SOŠ a SČMSD Znojmo,
s.r.o., Přimětická 50. Uskutečnily se i odborné praxe šesti studentů ze středních a vysokých
škol.
Vědeckovýzkumná činnost, výzkumy zoologa byly především zaměřeny na monitoring
netopýrů a výzkum ptáků NP Podyjí a spolu s botanikem na čtyřletém 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“. Botanik se dále zaměřil na výskyt ohroţených druhů cévnatých rostlin,
mechorostů a lišejníků a významných rostlinných společenstev na Znojemsku. Geolog
pokračoval s výzkumem těţkých minerálů, s výzkumem a dokumentací příleţitostných
odkryvů a sledováním vltavínových sedimentů. Archeoloţka především prováděla záchranné
archeologické výzkumy. Historikové se zaměřili především na výzkum stavebně-historického
vývoje ţelezniční sítě na jiţní Moravě a v Dolním Rakousku se zaměřením na oblast Znojma
a jeho okolí, stavebně – historický vývoj hradu Cornštejna, sběr a zpracování dat o národopisu
našeho regionu a bádání věnovaném lidové obřadnosti Slovanů. Kurátor dějin umění
pokračoval se sběrem a zpracování dat o keramické historii regionu.
Propagace je důleţitou činností organizace. Je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech
našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením.
Tradičně byl připraven kalendářík pro rok 2011. Z dotace Města Znojma jsme vydali nový
propagační materiál Domu umění. Byl realizován i dotisk propagační skládačky muzea.
Jiţ tradičně výtvarnice před sezónou dle potřeby provedla obnovu orientačních cedulí a
provedla repasi stálých expozic ve spolupráci s kurátory.
O všech našich akcích – výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách
jsme informovali tisk, rozhlas i televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím
dvouměsíčníků, internetových stránek či pozvánek.
Odborné i širší veřejnosti byla zpřístupněna studovna a badatelna ke studiu odborné
knihovny muzea a k moţnosti studia sbírek.
V oblasti plánování mezi důleţité priority patřila realizace oprav a investic v minoritském
kláštera z účelové dotace od zřizovatele (gotická chrámová zeď, obnova původního schodiště
do 1. patra, výměna 4 oken v bývalé kapitulní síni) a vybudování elektrického topení. Díky
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účelové dotace od zřizovatele jsme realizaci rekonstrukce bývalé celnice v Hnanicích na
depozitáře. Na zabezpečení budovy elektrickou poţární signalizací a elektrickou
zabezpečovací signalizací jsme podali ţádost o dotaci na ministerstvo kultury Program ISO
A. Bohuţel, díky úsporným opatřením SR, jsme nezískali dotaci v plné výši a proto nebyl
objekt zabezpečen v plném rozsahu. Podána byla i ţádost o dotaci z programu MPR na
výměnu oken a dveří v zadním traktu minoritského kláštera. Bohuţel město Znojmo získalo
ze SR pouze 160 tis.Kč, proto bude podána ţádost znovu. Z vlastních prostředků jsme
realizovali ozvučení a osvětlení nádvoří minoritského kláštera.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě spravuje mimo jiné i unikátní sbírku orientálních zbraní.
Původní stálá expozice v minortiském klášteře byla zpřístupněna v roce 1986. Nová expozice
„Zbraně orientu“ byla zpřístupněna v bývalé kapitulní síni minoritského kláštera po roce.
Plán výstav a přednáškový cyklus jsme se snaţili sestavit tak, aby oslovil co nejširší
veřejnost a spolupracovali jsme i se školami.
Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum uţívá jako jejich nájemce,
nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad
Cornštejn a bývalý klášterní špitál) je dalším z významných okruhů jeho činnosti. V případě
pronajatých objektů - Dům umění, hrad a rotunda svaté Kateřiny, národní kulturní památka,
vlastník na základě našich podkladů schválil plán oprav pro tento rok. Muzeum bude i nadále
poskytovat součinnost s opravami realizované městem Znojmem, především pak při
rekonstrukci hradu.
Na zřícenině hradu Cornštejn byla provedena před zahájením sezóny pravidelná běţná
údrţba. V září pak, díky dotace z EU, byly zahájeny práce na projektu na zatraktivnění
prostředí (nová pokladna a stánek s občerstvení, oprava stráţnice pro průvodce, vybudování
nových vyhlídkových tras).
Řízení – za řízení jednotlivých oddělení – sbírkotvorného, sluţeb a správy budov odpovídali vedoucí těchto oddělení. Ekonomický úsek je podřízen ředitelce. Zpravidla
jedenkrát měsíčně se konají porady vedoucích, do týdne pak, dle organizačního řádu,
svolávají vedoucí porady svých oddělení. Celomuzejní porada se uskutečnila v závěru roku.
Oblast veřejných standardizovaných služeb. 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, spolupracovalo například sbírkotvorné oddělení se
Správou národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku se
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školami. O všech našich aktivitách jsme informovali veřejnost prostřednictvím našich
internetových stránek www.znojmuz.cz, ale i jiných sdělovacích prostředků. Vydávali jsme
dvouměsíčník. Rovněţ odborní pracovníci zpracovávávali odborné posudky, expertízy a
stanoviska. Jihomoravské muzeum plní důleţitou společenskou úlohu sbírkotvorného,
prezentačního a výzkumného centra v oblasti jiţní Moravy. Standard ekonomické
dostupnosti rovněţ plníme a to nejenom slevami pro děti, studenty, ţáky, seniory a občany s
tělesným postiţením, ale školám nabízíme moţnost zakoupení výhodné roční permanentky,
kterou vyuţívají nejenom znojemské školy. Návštěvníci vyuţívají i dny, kdy si zdarma
mohou prohlédnou naše expozice a krátkodobé výstavy. Standard fyzické dostupnosti
máme vyřešen v objektech ve vlastnictví kraje (sídlo JMM, památník P.Diviše a minoritský
klášter). V objektech ve vlastnictví města Znojma jsem odkázáni na řešení bezbariérového
přístupu na vlastníkovi. Hrad a Dům umění je bezbariérově přístupný v přízemí.
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1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
1.1. Sbírkotvorné oddělení
1.1.1.Botanika
a) selekce
– během roku 2010 bylo do sbírek JMM v rámci výzkumné činnosti získáno přibliţně 150
dokladových poloţek cévnatých rostlin a zapsáno přibliţně 600 floristických záznamů a 50
fytocenologických snímků. Dále bylo pořízeno cca 500 dokumentačních fotografií rostlin,
rostlinných společenstev a jejich biotopů. Toto bylo realizováno 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“ (MK), inventarizaci vybraných lokalit pro Správu NP
Podyjí a výzkumem EVL Boţický mokřad.
b) tezaurace
– nové sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové poloţky, část sběrů je jiţ
určena a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých rostlin z Ústavu
botaniky a zoologie MU PřF v Brně, revize bude pokračovat v dalších letech
– proběhl zápis přírůstků do I. stupně evidence letošních sběru dle plánu
– vzhledem k potřebě věnovat čas terénním pracem a zpracování výše uvedeného projektu
MK (poslední rok projektu) byl plánovaný převod přírůstků do II. stupně evidence (program
DEMUS) odloţen; hlášení změn do CES proběhlo ve stanoveném termínu
– inventární revize 5. části herbáře proběhla dle plánu 14. - 15. 10. 2010
– část přírůstků zapsaných v roce 2009 byla ve spolupráci s odd. sluţeb (A. Komendová a R.
Hetflaiš) preparací a lepením zpracována na herbářové poloţky; vzhledem k potřebě věnovat
čas terénním pracem a zpracování výše uvedeného projektu MK (poslední rok projektu) byl
plánovaný převod přírůstků do II. stupně evidence (program DEMUS) odloţen
– průběţně byly revidovány herbářové poloţky kritických skupin ve spolupráci s odbornými
botanickými pracovišti
– vzhledem k potřebě věnovat čas terénním pracem a zpracování výše uvedeného projektu
(poslední rok projektu) byla plánovaná aktualizace databází na stránkách MZM odloţena
– desinsekce depozitárních prostor proti hmyzím škůdcům aplikací aerosolu
organofosfátových přípravků byla provedena na Velký pátek specializovanou firmou
v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM
Odborná spolupráce
– spolupráce s Odborem ţivotního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo proběhla dle
plánu formou společných výjezdů a konzultací při plánování péče o zvláště chráněná území
– spolupráce se Správou Národního parku Podyjí proběhla podle plánu; pro Správu NP
Podyjí byla zpracována inventarizace vybraných lokalit NP Podyjí jako podklad pro
management (plánování péče o území)
– spolupráce s Moravským zemským muzeem Brno proběhla dle plánu; spolupráce probíhala
formou konzultací při determinaci a odborné revizi sbírky, spoluprácí při tvorbě centrální
počítačové evidenci herbářových sbírek
– spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně probíhala podle
plánu formou konzultací při determinaci a odborné revizi herbářových poloţek
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– spolupráce s Národní Muzeum Praha, Středočeským muzeum v Roztokách u Prahy
probíhala při realizaci projektu MK
– spolupráce i s dalšími institucemi při realizaci projektu MK probíhala dle plánu (Botanický
ústav AV ČR, MZLU v Brně)
1.2.Geologie
a) selekce
Sbírkotvorná a dokumentační činnost geologického pracoviště navazovala na jeho
dlouhodobé výzkumné aktivity a stávající strukturu podsbírek, které byly doplňovány
především o regionální dokladový materiál z krystalinika Českého masivu, jeho pokryvných
útvarů a sedimentů karpatské předhlubně. Materiál k rozšiřování podsbírek (mineralogické,
petrografické a paleontologické byl získáván především vlastním sběrem v terénu. Při
doplňování sbírek byl v tomto období uplatňován především topografický princip.
– V průběhu roku došlo přednostně k vyhodnocení příleţitostných paleontologických sběrů
(Hostěradice, Hevlín, Hostim, Hrušovany, Šatov, Chvalovice) a jejich zařazení do
paleontologické podsbírky.
– Zvýšená pozornost byla věnována kompletizaci hmotné dokumentace k výskytu
ultrabazických hornin v moldanubiku. Výběr informací z geologických podsbírek i
z archeologické podsbírky by měl v následujícím období poslouţit k další odborné práci
(předběţná ţádost o téma výzkumu pro studenta PřF MU Brno).
– Pro petrografickou podsbírku byly vybrány vzorky typických hornin k formátování a
povrchové úpravě (5 ks).
V průběhu roku proběhlo několik jednání o moţném nákupu předmětů do sbírek. Realizován
byl nákup hodnotného paleontologického materiálu.
b) tezaurace
Po základním ošetření (mytí, leptání, formátování, aj.) byly připraveny k zařazení do sbírek:
– čtyři soubory do mineralogické podsbírky o celkovém počtu 120 ks (získáno vlastní
činností);
– dva soubory hornin do petrografické podsbírky (30 ks získáno vlastní činností) ;
– do paleontologické podsbírky bylo nově získáno 51 kusů třetihorních zkamenělin (z
toho soubor 50 ks byl získán vlastní činností; 1 ks – fosilní kost třetihorního savce
byla zakoupena do muzejní sbírky od sběratele).
- do I. stupně evidence v Centrální evidenci sbírek (CES) byly v průběhu roku zapsány
soubory pod přírůstkovými čísly: 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 49/10, 50/10, 51/10.
– proběhl rovněţ převod všech přírůstků z roku 2009 do 2. stupně evidence a jejich přihlášení
do CES. Katalog podebírej vytvářený v EXCELu se v případě mineralogické podsbírky
rozrostl o 165 poloţek, u petrografické podsbírky o 22 poloţek a u paleontologické podsbírky
o 14 poloţek. Po ukončení evidenčních prací byla data zálohována.
Podle plánu proběhla v prvním pololetí roku revize mineralogické podsbírky v celém rozsahu
číselné řady Ga 1 – Ga 3004 inv. čísel. Revize byla připravena ve spolupráci s odd. sluţeb
(A.Komendová).
– v návaznosti na revizi byl k datu 18.6. 2010 připraven aktualizovaný tisk Evidence
mineralogické podsbírky (76 str.), který doplnil a nahradil obdobný tisk z 15.10.2001;
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– ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm (A. Komendová) proběhla úprava a ošetření
vybrané části mineralogické podsbírky (doplnění identifikačních údajů na sbírkové předměty
cca 150 ks) a kontrola citlivých vzorků konzervovaných v minulosti pomocí silikagelu;
– v prostorách půdního depozitáře proběhl ve spolupráci s konzervátorskou komisí JMM 1x
dezinsekční zákrok.
– dílčím způsobem pokračovala evidence geologické fotodokumentace získané v roce 2009 na
klasický filmový materiál (je vedena v programu BACH). Nově získávaná digitální
fotodokumentace byla prozatím ukládána a zálohována chronologicky a podle lokalit.
Odborná spolupráce
– Odbor ţivotního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo - spolupráce na dokumentaci
významných geologických jevů a krajinných prvků geologického a geomorfologického
charakteru ve znojemském regionu.
– Odbor ţivotního prostředí MÚ – spolupráce na dokumentaci významných geologických
jevů, výměna informací o zásazích do ŢP v souvislosti se stavební aj. činností.
– Ústav archeologické památkové péče (pracoviště Znojmo) a katedra archeologie Ped.f. MU
(spolupráce v terénu, výměna informací i hmotné dokumentace, účast geologa na odborné
komisi)
– 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 (odd. mineralogicko – petrografické, odd. paleontologické).
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - spolupráce při determinaci a
analytickém vyhodnocování materiálu, metodická pomoc řešitelům výzkumných úkolů;
– Ústav geoniky AV v Brně – spolupráce při terénním výzkumu na styku ČM a karpatské
předhlubně;
– Těţební unie – spolupráce v oblasti sbírkotvorné, při prezentaci surovinových zdrojů, při
jejich ochraně a při popularizaci geologie;
1.1.3. Zoologie
a) selekce
Vlastní sběr a převzetí nálezů:
– do zoologické podsbírky byly získány přírůstky 14 kusů dermoplastických preparátů ptáků a
savců – přírůstové číslo 24/2010 a 25/2010, z toho 11 kusů bylo získáno a preparováno
v rámci projektu „Mokřady Znojemska“.
– z příleţitostných sběrů uhynulých jedinců význačnějších druhů obratlovců povaţujeme za
cenné exempláře vlhy pestré a křečka polního, oba byly na základě protokolu předány do
sbírek spolupracovníky muzea. Tyto exempláře byly uloţeny v mrazícím boxu a předpokládá
se jejich preparace na dermoplasty. Vlastním sběrem bylo získáno několik exemplářů
drobných zemních savců – 4 ex. netopýrů uhynulých v parku ve Znojmě a 10 ex. drobných
zemních savců odchycených v rámci výzkumu mokřadů. Tyto exempláře jsou uloţeny
v podobě tekutinových preparátů a budou zapsány do sbírky v roce 2011.
– do podsbírky entomologické bylo získáno celkem 1226 exemplářů, coţ je více, neţ bylo
původně plánováno. Významný podíl na tomto počtu mají exempláře sebrané ve spolupráci
s Ing. V. Křivanem při společné dokumentaci území několika regionálních EVL pro plány
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péče v letech 2008–2010. 226 exemplářů bylo preparováno v JMM (A. Komendová), 1000
exemplářů na zakázku (V. Křivan). Do sbírky budou brouci zapsáni po dokončení
determinace, převáţně v průběhu roku 2011.
– fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichţ nelze provádět sběr (zvláště
chráněné, vzácné a ohroţené druhy) a také zkoumaných biotopů – byla prováděna průběţně,
v počítači pracoviště je za rok 2010 archivováno asi 1100 snímků;
Nákup:
– nákup nebyl v roce 2010 uskutečněn, do termínu nákupní komise se nepodařilo získat
konkrétní nabídky od sběratelů.
b) tezaurace
– komentář: v roce 2010 bylo hlavním úkolem pracoviště dokončení sběru dat a zpracování
rozsáhlých souborů dat vytvořených v rámci projektu výzkumu mokřadů. Objem práce
realizovaný na tomto poli (včetně přípravy prezentací, publikací a výstavy) značně přesáhl
původně plánovaný čas. Časově náročný byl také vertebratologický průzkum realizovaný na
zakázku pro Město Znojmo (viz dále). Následkem toho se nepodařilo v plánovaném rozsahu
věnovat některým dlouhodobějším úkolům, jako je právě tezaurační činnost. Předpokládáme,
že v následujícím roce 2011 bude právě této části práce věnováno více prostoru a budou díky
tomu dokončeny všechny úkoly nedořešené v roce 2010, případně překládané již z roku 2009.
– byla provedena systematická evidence nově získaných přírůstků do zoologické podsbírky
(přír. č. 57/2009 => na Inv. č. 6955–6958). V entomologické podsbírce byla dokončena
evidence přír. č. 105/2008 (315 ex). V 1. čtvrtletí byla dokončena také evidence přírůstkového
čísla 61/2006 (Kobylákova sbírka, 3580 ex., evidence zpracována ve spolupráci
s R. Hetflaišem). Plánovanou systematickou evidenci přír. čísel 56/2007 a 86/2008 (motýli) a
85/2008 (diptera) se bohuţel z časových důvodů nepodařilo realizovat a je nutno ji přesunout
do roku 2011.
– přírůstek entomologických sběrů z roku 2009 (ca 1000 ks) nebyl dosud zapsán, vzhledem
k nedokončené determinaci části exemplářů u externích odborníků. Bude proveden současně
se sběry z roku 2010 v následujícím období.
– ze staré entomologické sbírky byla provedena PC evidence exemplářů čeledi
mandelinkovití (cca 640 ex, ve spolupráci s R. Hetflaišem). V evidenci „starého“ materiálu
motýlů se ani v tomto roce nepodařilo pokročit (systematická evidence je formálně
zpracována a verifikována, chybí dokončit databázové zpracování části jednotlivých
exemplářů, které je nad rámec evidenční úrovně vyţadované zákonem).
– ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES
– byla provedena inventarizace části ptáci (Aves) ze zoologické podsbírky. Inventarizováno
bylo všech 670 inv. čísel, kontrola proběhla 9. 6.
– doplňování a výměna konzervačních tekutin – v roce 2010 byl příleţitostně (během
přípravy revize) doplněn líh v části preparátů savců a korýšů.
– desinsekce depozitárních prostor proběhla v rámci ošetření ostatních prostor muzea, 1 x
v jarním termínu (2. 4.).
– opravy poškozených exemplářů brouků – byla dokončena repreparace cenných kusů ze
skupiny Lamellicornia, namísto původně uvaţované rozsáhlé čeledi Carabidae byla zahájena
práce na čeledi Buprestidae, celkem bylo realizováno 119 exemplářů, konzervátorský zásah
prováděla A. Komendová.
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Odborná spolupráce
– Správa Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal – spolupráce na prezentačních
akcích, projekt „Příroda bez hranic“
– Ministerstvo kultury ČR – práce v komisi na ochranu zvířat
– Národní muzeum – spolupráce na programovém projektu MK ČR v terénu, při zpracování
informačních, publikačních i sbírkových výstupů
– PřF UK Praha – spolupráce při výzkumu netopýrů v regionu (Myotis alcathoe) a na
Blízkém východě (včetně spolupráce s NM Praha) – probíhala jak v terénu, tak rozsáhlá
společná publikační aktivita
– Ústav zoologie a botaniky MU Brno – společný výzkum netopýrů rodu Pipistrellus na
lokalitě Nový Hrádek u Lukova – projekt byl úspěšně dokončen, byla obhájena diplomová
práce Mgr. Klebanové a výsledky prezentovány odborné veřejnosti na dvou konferencích
– Muzeum východních Čech v Hradci Králové – reciproční spolupráce na projektu „Evropská
noc pro netopýry“ – proběhla dle plánu
– Česká společnost pro ochranu netopýrů – monitoringové aktivity, příprava a realizace
Mezinárodního kongres o výzkumu netopýrů – proběhlo dle plánu, v rámci kongresu
prezentace regionálních příspěvků i publikační aktivita
– Institut dětí a mládeţe MŠMT Praha – moţná spolupráce při přípravě a realizaci České
účasti na 20. Mezinárodní biologické olympiádě – v roce 2010 nebyla tato spolupráce
z časových důvodů realizována, do budoucna se počítá s alternací dvou osob na místě člena
odborné jury a tedy s účastí A. Reitera jednou za dva roky
1.1.4.Archeologie
a) selekce
– stávající sbírky v roce 2010 byly doplněny především o regionální archeologický materiál.
Materiál k rozšiřování sbírek nebyl v tomto roce získán nákupem ani v podobě daru (nebyla
provedena nabídka vhodného archeolog. materiálu včetně odpovídající dokumentace).
Materiál byl získán výzkumem JMM (akce č. 17/2010 - Olbramovice) a pak ve spolupráci
s ÚAPP Brno – pobočka Znojmo (do fondu bylo získáno 7531 sbírkových předmětů). Vlastní
výzkum muzea a sběr v terénu byl kvůli revizi omezen.
– dokumentační činnost se týká tvorby přírůstkových listů, zápisu do programu Demus,
tvorby závěrečných zpráv z archeologických dohledů včetně obrazové dokumentace,
vypracováním OZA, ZAA pro AÚAVČR Brno, vypracováním nálezových zpráv včetně
obrazové dokumentace, soupisu do programu CES. Dokumentační činnost navazuje převáţně
na výzkumné aktivity pracoviště.
b) tezaurace
– nové nálezy byly omyty a ošetřeny (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové,
spolupráce s AÚPP pobočka Znojmo), očíslovány a chronologicky rozpoznány. Vykonala
jsem také sluţební cesty kvůli odborné konzultaci ve spolupráci s odbornými pracovišti na
AÚAV ČR v Brně, Přírodovědecké fakultě a FF MU v Brně. Spolupráce zajistila hodnotnou
dokumentaci rentgenů středověkého skla či ţelezných nálezů z hrobu slovanského bojovníka
v Tvořihrázi (PhDr. M Hloţek). Byly vybrány půdní vzorky na analýzu, která byla provedena
v laboratořích Přírodovědecké fakulty v Brně. Při kontrole archeologického fondu
odevzdávám kolegyni do laboratoře k ošetření, případně k rekonstrukci, jiţ uloţené nálezy
(většinou ze starého sbírkového fondu).
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– byl proveden zápis přírůstků do přírůstkové knihy I.ho stupně evidence. Jedná se o tato
přírůstková čísla 5/2010; 10/2010; 15/2010; 16/2010; 29/2010; 30/2010. Byl proveden zápis
přírůstků II.ho stupně evidence. Jedná se o rozepsaná tato inventární čísla 110/2008;
113/2008; 115/2008; 116/2008; 117/2008; 119/2008; 121/2008; 123/2008; 127/2008;
128/2008; 130/2008; 132/2008; 136/2008; 6/2009. Záznamy byly vloţeny do archeologického
programu Demus a ve stanovených termínech do Centrální evidence sbírek (CES). Proběhlo
zálohování evidence.
– ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm byly ošetřeny vybrané předměty z expozic
(cca 15 kusů)
– průběţně pokračuje PC evidence a fotodokumentace terénních dohledů a vybraného
sbírkového fondu získaného v průběhu roku 2010. Průběţně je pořizována fotodokumentace
vybraných sbírkových předmětů starších souborů.
– desinsekce prostor depozitářů byla provedena pověřenou specializovanou firmou v jednom
termínu, v koordinaci s desinsekcí dalších depozitářů JMM.
– hlavní náplň práce byla věnována revizi sbírek a sousledné kontrole v evidenci
přírůstkových knih a programu Demus. Část sbírky byla přestěhována do nově
zrekonstruovaného depozitáře (krabice č. 946 – 1935) a byla provedena revize uloţených
předmětů.
– pro budoucí výstup z revize bylo pokračováno v kontrolním soupisu sbírkových předmětů
v programu Microsoft Excel, zároveň byla čísla ručně vpisována do speciálních sešitů (dvojí
kontrola). K materiálu ze starých sbírek byly pořizovány pro přehlednost v programu
Microsoft Excel speciální tabulky.
Odborná spolupráce
– spolupráce s odbornými institucemi (Archeologický ústav Akademie věd Brno, Národní
muzeum Praha, Moravské zemské muzeum, Ústav Archeologické památkové péče Brno,
Archaia Brno atd.)
– spolupráce s ÚAPP Znojmo (dodává materiál do našich fondů)
– spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě (semináře, poskytování
studentům materiál k závěrečným pracím, odborné konzultace apod.)
– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce při odborné revizi
sbírek, konzultace a zápůjčky odborné literatury
– spolupráce s Muzeem a informačním centrem ve Vedrovicích (komise, odborná literatura)
– spolupráce s badateli
1.1.5.Historie
a) selekce
– Průběţně byla prováděna akvizice nových přírůstků do svěřených podsbírek. 12 kusů
pamětních mincí z aktuálních emisí ČNB do podsbírky numismatiky, 3 kusy mincí ze starého
inventáře (nález nezapsaných kusů zjištěných při revizi), 12 kusů listinného materiálu z daru
znojemského stavitele Václava Pavlíka, 1 kus – deník vojáka znojemského c.k. pěchotního
pluku č. 99 do podsbírky listin a celkem 41 kusů předmětů z nálezu v makovici slupského
kostela Jména Panny Marie (32 do numismatiky, 9 do listin). Celkem tedy bylo pracovištěm
historie získáno 69 předmětů. Vyhotoveno bylo celkem osm registračních listů na následující
přírůstková čísla – 1/2010, 12/2010, 22/2010, 28/2010, 42/2010, 66/2010, 67/2010 a 68/2010.
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Vyřazen z podsbírek byl jeden předmět (Mi 9022, číslo v inv. knize 24852), a to pro své silné
poškození, bezcennost a neupotřebitelnost.
- Pro muzejní fotoarchiv získalo oddělení historie návrhem ke koupi tablo strojvůdců z období
první republiky (prodejce Ing. Domaniţa).
b) tezaurace
– Průběţně prováděl kurátor kontrolu svěřeného depozitáře č. 5 v minoritském klášteře.
V březnu bylo zajištěno řádné zatemnění jednoho ze dvou oken ve spolupráci s Vladimírem
Hanzalem.
– Od srpna do prosince kurátor provedl odbornou redeterminaci všech medailí, tj. části
podsbírky numismatiky a provedl jejich zápis do databáze DEMUS katalog (celkem 1175
inventárních čísel). Dle doporučení inventarizační komise z listopadu 2010 (inventarizační
zápis čj. 722/2010) sestavil kurátor elektronický inventární seznam medailí jako první části
podsbírky numismatiky, který byl následně vytištěn a v prosinci 2010 verifikován ředitelkou
muzea pod č.j. 805/2010.
– V květnu a listopadu 2010 proběhlo pravidelné nahlášení nových přírůstkových a
inventárních čísel do Centrální evidence sbírek MK ČR. V I. stupni evidence bylo zapsáno
celkem 69 ks nových sbírkových předmětů (8 přírůstkových čísel). Ve II. stupni bylo
systematicky zaevidováno celkem 64 ks sbírkových předmětů: 62 kusů do podsbírky
numismatiky (Mi11000-Mi11011;Mi11013-Mi11027;Me1039-Me1072; Mp679) a 2 kusy do
podsbírky listin (L2275 a L2276).
– Kurátor provedl odborné určení a zpracování nálezu pamětních předmětů v makovici věţe
farního kostela Jména Panny Marie ve Slupi (dárce Římskokatolická farnost ve Slupi). V
laboratoři A. Dománské proběhla konzervace a restaurování listinného materiálu a 32 ks
numismatického materiálu.
– Podle inventarizačního plánu provádělo pracoviště historie od září do listopadu přípravu
revize zbývající část podsbírky numismatiky - fondu medailí, faleristiky (Me) a papírových
platidel (Mp). Celkem bylo zkontrolováno 12.260 kusů numismatického materiálu (1175 ks
medailí a 11085 papírových platidel). Všechny předměty prošly v průběhu roku 2010
důkladným konzervátorským ošetřením v laboratoři A. Dománské a byly nově uloţeny do
nových alkalických obálek, řádně označeny a umístěny do nových kartonových krabic. U
medailí a faleristiky bylo provedeno odborné přeurčení a zápis do databáze DEMUS Katalog
pro účely elektronického vedení systematické evidence. Fyzickou inventarizaci zbývající části
podsbírky numismatiky provedla dne 18. listopadu 2010 komise ve sloţení J. Šťastná
(předsedkyně), M. Nevrklová, A. Dománská a J. Frecer (viz zápis č.j. 722/2010).
Nesplněný úkol: Závazek z roku 2009 pokračovat v redeterminaci a elektronické katalogizaci
mincí zůstal kvůli změně priorit nesplněn. Upřednostněna byla vzhledem k naplánované
revizi redeterminace a elektronická katalogizace celého souboru medailí a faleristiky.
Odborná spolupráce
Státní okresní archiv ve Znojmě
Městská knihovna Znojmo
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Historický ústav
Friedrich Ecker a prof. Dr. Ernst Bezemek – Museumsverein Hollabrunn, Rakousko
Hubert Loibl a Alfred Englisch – Stadtmuseumsarchiv Mistelbach, Rakousko
Mgr. Hana Prymusová - Městské muzeum Moravský Krumlov
PhDr. Jana Hozáka - archiv Národního technického muzea v Praze
Jiřina Sládková - Muzeum Vysočiny v Třebíči
Sylva Pospíchalová - Muzeum Vysočiny v Jihlavě
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Mgr. Ludmila Kurdíková – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Mgr. Efrem Jindráček, Ph.D. - Papeţská univerzita sv. Tomáše (Angelicum) v Římě
1.6.Historie/řemesla
a) Selekce
– vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických sbírek sběrem v terénu i akvizicí:
celkem 17 registračních listů (72 ks předmětů zapsáno ve II. stupni evidence, z toho 36 ks
textilií, 25 ks řemesel, 8 ks map, 2 ks hudebních nástrojů a 1 militárium); 2 darovací smlouvy;
1 kupní smlouva; 1 smlouva o reprodukci a 1 smlouva o dílo
b) Tezaurace
– zpracování nových přírůstků v I. a II. stupni evidence (6/2010 aţ 55/2010, tedy 17 ks
registračních listů o 72 předmětech) a průběţné přeurčení sbírkových předmětů
– průběţné zálohování elektronických dat na DVD a CD nosiče i na datové disky (zálohový
disk v osobním PC a společný disk muzea)
– fotodokumentace či skenování nově získaných přírůstků i dříve zpracovaných sbírkových
předmětů (celkem 407 ks; z toho 100 ks štočků, 264 ks militárií /157 ks ve spolupráci s J.
Frecerem/, 16 ks řemesel, 21 ks textilií a 5 ks map)
– elektronický přepis evidence sbírkových předmětů pomocí programu Demus (celkem 1711
ks): řemesla (613 ks), militária (1033 ks; kompletní přeurčení a vytvoření nového lokačního
seznamu; 21. 12. vytvořen verifikovaný seznam), textilie (15 ks) a hudební nástroje (50 ks;
kompletní přeurčení, přeměření a zajištění nové lokace; 3. 12. vytvořen verifikovaný seznam);
dále vytvoření seznamů pomocné evidence pro podsbírky militárií, kartografie, štočků a
hudebních nástrojů + pracovní verze seznamů pomocné evidence podsbírek řemesel a textilu
– zápis přírůstků do inventární knihy č.j. 710/2009 (průběţně přírůstky za celý rok 2010)
– revize podsbírky militárií a odstranění nedostatků v dosavadní evidenci: příprava (28. 1. –
25. 8.), revize (26. 8.)
– člen revizní komise archeologických sbírek (36 pracovních dnů)
– konzervování a restaurování vybraných předmětů ve spolupráci s Andreou Dománskou
(celkem 215 ks: z toho 155 ks militárií, 59 ks řemesel a 1 mapa; dále zpracování 38 ks nových
přírůstků) a dodavatelsky (1 ks řemesel a 3 ks militárií u SUPŠ a VOŠ Turnov; zpracováno 5
ks restaurátorských záměrů).
– pravidelné kontroly depozitářů a sledování klimatických podmínek v nich (místnosti 6 a 7
v minoritském klášteře, místnosti 7, 21 a 22 na hradě); deratizace a desinsekce v hradních
depozitářích (ošetření napadených míst červotočem v místnosti 7 na hradě dne 2. 3. s A.
Dománskou; dýmení ve všech hradních depozitářích 2. 4.), spolupráce s architekty při
vyměřování oken a měření stability v hradních depozitářích + dozor při montáţi nových oken;
návštěva komise pro kontrolu depozitářů (24.3.); opravy systému Hanwell na hradě ve
spolupráci s A. Komendovou v září; kontrola čidel v depozitářích firmou ASEC v červnu a
prosinci
– návštěva připravovaných prostor hnanického depozitáře, spolupráce s architekty při
rozmístění hmotného majetku pro zařízení depozitních místnosti v Hnanicích (celoročně)
– zápis přírůstků a jejich rozepisování v Centrální evidenci sbírek (květen a listopad 2009)
Odborná spolupráce
– s Ústavem evropské etnologie FF MU v Brně (materiály k hliněné lidové architektuře a
k lidové architektuře německého etnika na Znojemsku); s Moravským zemským muzeem
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v Brně (zápůjčka doţínkového věnce), s Národním ústavem lidové kultury ve Stráţnici
(moravské krajky; vytvoření seznamu nemateriálních statků vhodných k uchování a zápisu do
seznamu památek ve znojemském okrese), se Západočeským muzeem v Plzni, Národní galerií
v Praze, Náprstkovým muzeem, British Museum, Ashoka Arts a National Museum of India
při analýze a přeurčení exponátů z kolekce orientálních zbraní a Veronikou Šulcovou, Dis při
konzultaci uloţení textilu a přeurčení předmětů z podsbírky textilií
– spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně při vyplňování dotazníků Národního
ústavu lidové kultury ve Stráţnici (zajištěny dotazníky ze 44 obcí z celkového počtu 46)
1.7.Dějiny umění
a) selekce
– Vyhledávání a získávání nových přírůstků do uměleckohistorických sbírek, spolupráce se
sběrateli a staroţitníky, příprava nabídkových listů pro nákupní komisi, vyhotovení kupních
smluv.
– Příprava nabídkových listů pro nákupní komisi, vyhotovení kupních smluv. Organizace
nákupní komise JMM.
akvizice
– Finanční situace muzea umoţnila akvizici sbírek formou nákupu „znojemik“ aj. Do
uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i darem od soukromých
osob, a to ve spolupráci se sběrateli a staroţitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny
k jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně
registrační listy.
Od soukromých osob byly zakoupeny:
Obrazy:
Lojza Budík – „Starý Bítov“, kol. 1930, olej, plátno, př. č. 56/2010
Lojza Budík – „Portrét Antonína Linharta“, 1915, komb. tech., př. č. 56/2010
H. Kramer – „Hardegg“, 1914, olej, karton, př. č. 48/2010
Josef Růţička – „V Podyjí“, 1940, olej, karton, př. č. 48/2010
Lojza Budík – „Ráno nad Bítovem“, kol. 1930, olej, katron, př. č. 48/2010
Josef Růţička – „Studie Václava Čecha“, olej, karton, př. č. 52/2010
Wiktor Korecki – „Jevišovický zámek“, olej, karton, př. č. 52/2010
Jiří Ryšavý – „Vranovský zámek“, olej, plátno, př. č. 70/2010
Grafika:
Camillo Hampel – „Chrám sv. Mikuláše od řeky Dyje“, akvarel, př. č. 27/2010
Keramika:
A. Klammerth – „Váza“, glazovaná keramika, př. č. 71/2009
Volné sochy:
Karel Pokorný – „Sazečka brambor“, 1. pol. 20. st., terakota, př. č. 13/2010
Dary:
Jindřich Štreit – „Rakousko 92-93“ – soubor 3ks fotografií, př. č. 72/2010
Vladimír Klein – „Funamori“ – skleněná plastika, př. č. 73/2010
b) tezaurace
–
Do CES byla zapsána dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 13/2010,
27/2010,48/2010, 52/2010, 56/2010, 70/2010, 71/2010
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– Převod evidence sbírek do databáze DEMUS – podsbírka Církevní umění (414 inv. č.)
– Byla provedena fotodokumentace přírůstků za rok 2010, byla provedena digitalizace části
podsbírky Grafiky a kresby (cca 50 ks – dle časových moţností)
– Bylo provedeno propojení digitálních fotografií sbírkových předmětů s databází DEMUS,
jedná se o podsbírku Církevní umění (414 inv. č.).
– Ve spolupráci s oddělení historie/řemesla byla provedena digitalizace orientálních zbraní
(Zb) pro účely vyuţití v nově otevřené expozici.
– Návštěva připravovaných prostor hnanického depozitáře, spolupráce s architekty při
rozmístění hmotného majetku pro zařízení depozitářů.

Péče o sbírky
konzervování sbírkových předmětů:
– Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v
laboratoři JMM se uskutečnil převáţně z důvodů prezentačních, jednalo se o předměty pro
výstavy:
– „Poklady Moravy“ - v rámci podsbírky obrazů byl proveden restaurátorský zásah u
jednoho obrazu
– „Pánský salón“ – konzervace a povrchové úpravy u 13 ks sbírkových předmětů
– „A. F. Stehlík“ – povrchové úpravy u 9 ks obrazů
– „Orientální zbraně“ – restaurátorský zásah a konzervace u 6 ks sbírkových předmětů
– Při přípravě revize podsbírky Církevní umění, bylo provedeno základní očistění u všech
předmětů a proběhla kompletní fotodokumentace podsbírky.
– K zápůjčkám mimo JMM a k interním zápůjčkám byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o
zápůjčce (14 ks) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů (10 ks), 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.
Inventarizace podsbírky
– V rámci inventarizace části sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě stanovené plánem na
rok 2010 proběhla v době od 7. 1.–10. 3. a 1. 8.–11. 11. 2010 kontrola podsbírky Církevní
umění (414 ks) ve spolupráci s konzervátorskou laboratoří a 12. 11. byla provedena následná
periodická inventarizace.
– Člen inventarizační komise části sbírky JMM pro rok 2010. Revize provedené dle plánu
činnosti JMM na rok 2010.
1.1.8.Fotoarchiv a dokumentace
a) selekce
Dokumentace současnosti
– doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných
tisků atd. sběrem popř. nákupem – 303 ks.
– fotodokumentace současnosti – aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace města;
výstavy, vernisáţe a akce JMM – 4863 ks.
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– fotodokumentace vesnic (Hrabětice) – 49 ks.
– 250 ks (9 př. čísel) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti.
Fotoarchiv
– vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu,
vyhledávání a získávání nových přírůstků - 7 př. čísel = 93 ks
b) tezaurace
Evidence sbírek
Dokumentace současnosti
– převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR – 9 př. čísel = 250 ks
– postupný převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence - převod evidence
do počítačové databáze DEMUS, hlášení změn do CES - 274 ks (DS-PF 861 – 1060, Ds 408
– 446, DS – CD 7 - 8)
– Zpracování nesbírkového pomocného materiálu v počítačovém programu DEMUS – 7 ks
(Dsp 2010/1 - 7).
– Dokumentace voleb (Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR dne 28. a 29. května
2010, Komunální volby do zastupitelstev obcí dne 15. a 16. října 2010) – sběr propagačního
volebního materiálu různých stran, celkem 140 kusů – Dsv 2010/1 – 140.
Fotoarchiv
– převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do
Centrální evidence sbírek MK ČR - 7 př. čísel = 93 ks
– pokračování v počítačové evidenci sbírek v programu BACH-fotoarchív – počet viz dále.
– pokračování ve skenování vybraných historických pozitivů a následné připojení
skenovaných snímků k evidenčnímu záznamu v počítačovém programu BACH-fotoarchív –
digitalizace sbírky fotoarchívu – průběţně, cca 100 pozitivů
– převod přírůstků z předchozích let do 2. stupně evidence, převod evidence do počítačového
programu BACH-fotoarchív, hlášení změn do CES: 63 ks pozitivů (F VIII/ 1020 – F VIII/
1077) + určení několika neurčených snímků v terénu, všechny pozitivy skenovány; 31 ks
diapozitivů (Dia 44 – Dia 71), všechny uloţeny v pol. sáčcích.
– určování neurčených snímků pomocí literatury a překladů z němčiny, popř. za pomoci jiné
osoby (Mgr. Jiří Mačuda, PhDr. Jiří Kacetl), očištění desek a jejich nové uloţení v pol.
sáčcích – cca 250 ks.
– zpracování nesbírkových pomocných negativů v počítačovém programu Bach-fotoarchív –
4001–4801 (798 ks)
– zapsáno 1160 ks nesbírkových pomocných negativů (15441–16601) ze starého inventáře
– skenování nesbírkových pomocných negativů – 144 ks
– Restaurátorské zprávy ze Státního okresního archivu Znojmo – skenování zpráv a fotografií
–128 ks.
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Revize sbírek
Dokumentace současnosti
– Revize podsbírky dokumentace současnosti (v rozsahu DS - PF 1 – 960, DS – CD 1 – 7,
DS 1 - 439 inv. čísel, tj. 1704 ks sbírkových předmětů), Příprava inventarizace byla
provedena v době od 21.6. do 22.6. 2010. Fyzická kontrola proběhla dne 23.6.2010
– Člen revizní komise – celkové revize archeologických sbírek.
Péče o sbírky
Fotoarchiv
– pokračování v postupném odprašnění historických fotografií, negativů, diapozitivů a uloţení
do nových krabic, resp. do nových polypropylenových sáčků v případě skleněných desek –
průběţně.
– pravidelné kontroly depozitářů, sledování klimatických podmínek ve spolupráci s komisí
pro kontrolu depozitářů, průběţný úklid.
CES
– zajištění exportu dat do CES za všechny oddělení JMM
– organizace a kompletace dat pro CES ve spolupráci s jednotlivými odděleními JMM
– aktualizace dat v programu CESik dle aktualizačních výpisů z MK ČR

1.2. Oddělení sluţeb
1.2.1. Knihovna
b) tezaurace
a) Během roku bylo dokončeno skenování podsbírky kramářských písní.
b) V počítačové evidenci Clavius bylo zpracováno 54 regionálních starých tisků.
c) V průběhu roku byl sledován stav knihovního fondu se zřetelem na biologické škůdce.
d) Do centrální přírůstkové knihy bylo zapsáno 72 přírůstkových čísel s počtem poloţek 3983.
e) V systému Clavius pro zpracování knihovního fondu bylo zpracováno 2021 poloţek
f) V roce 2010 nebyla vydána čísla ISBN.
g) Byla provedena kontrola evidence správy dokumentace NKP rotunda a vyhotoven nový
soupis.
h) Průběţně byla vedena knihovní agenda, proběhly 4 zápůjčky z Moravské zemské knihovny
a jedna zápůjčka z JMM. Doplňování fondu odborných knihoven se uskutečnilo ve spolupráci
s odbornými pracovníky a rozšiřován byl i fond regionální literatury. Knihovna byla také
doplňována výtisky publikací v rámci plnění Smluv o reprodukci sbírkových předmětů.
Během roku byly evidovány přírůstky Bi 28333 -28439.
ch) Práce v komisi pro řádnou inventarizaci sbírek JMM, v komisi pro kontrolu depozitářů a
v komisi pro inventarizaci majetku JMM.
1.2.2. Konzervátorské laboratoře
b) tezaurace
a) V rámci inventarizace části sbírky JMM ve spolupráci s kurátorem pracoviště historie
PhDr. J. Kacetlem byla provedena příprava sbírkových předmětů z podsbírky numizmatiky část medaile, faleristika (Me) a papírová platidla (Mp). Všechny medaile byly zkonzervovány
a poté uloţeny do nových alkalických obálek určených pro jejich archivaci a dále do nových
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kartónových krabic. U části podsbírky medailí a faleristiky byla provedena celková kontrola,
očistění a konzervace u 1155 ks předmětů. Vzhledem k rozsáhlosti numizmatické části
papírových platidel a plnění dalšího úkolu nad plán (restaurování samurajského brnění) bylo
provedeno nové uloţení do alkalických obálek u 4607 ks bankovek. Z toho byl proveden u
243 kusů restaurátorský zásah.
b) Příprava vystavovaného materiálu, konzervace vybraných sbírkových předmětů a
spolupráce při realizaci výstavy „Hospodářský rok na vsi“ ve spolupráci s kurátorem
historických podsbírek Mgr. J. Mačudou; celkem 46 ks předmětů z podsbírky řemesel.
c) Pro nově chystanou expozici Zbraně orientu bylo provedeno restaurování a povrchové
úpravy na kompletním samurajském brnění. Jedná se o typ Tatami Dó, lehkou zbroj pěších
oddílů Ašigaru, Japonsko, 19. století. Rekonstrukcí prošly všechny části zbroje a to krunýř,
suknice, dva rukávce, dvě náholenice, helmice a ochrana brady. Vzhledem k tomuto novému
úkolu neproběhla v rámci inventarizace části sbírky JMM spolupráce s kurátorem dějin
umění (J. Frecer) při přípravě na revizi podsbírky církevního umění. Dále bylo pro expozici
Zbraně orientu zkonzervováno celkem 155 ks zbraní, například vojenská perská přilba kulahkhud, vojenský japonský klobouk dţingasa, turecké šavle kilidţ nebo dhal ochranný bojový
štít z Indie.
d) Z podsbírky řemesel bylo v roce 2010 zkonzervováno celkem 59 ks předmětů, například
pluh nebo model vyřezávaného lisu z roku 1674, z podsbírky zbraní byla provedena
konzervace 155 ks chladných a palných zbraní a restaurování kompletní samurajské zbroje.
V rámci podsbírky obrazů byl proveden restaurátorský zásah u jednoho kusu obrazu,
z podsbírky nábytku bylo očištěno celkem 18 ks předmětů. Pro podsbírku listin bylo
provedeno základní očištění u 6 ks broţur (přírůstky), pro podsbírku dokumentace současnosti
bylo provedeno kompletní restaurování velkého děkovného tabla zaměstnanců ţelezniční
stanice Znojmo z roku 1899. Z kartografické podsbírky byla očištěna jedna mapa. Rovněţ
byly v průběhu roku zpracovány přírůstky, například v podsbírce textilu bylo našito 18 ks
inventárních čísel na nové přírůstky, v podsbírce řemesel 10 ks přírůstků. Z podsbírky skla
byla provedena konzervace skleněné zátky karafy s kovovou objímkou (odstranění starého
lepidla, slepení, fotodokumentace).
e) Během spolupráce s pracovištěm zoologie pokračovaly opravy poškozených exemplářů ze
sbírky brouků (dokončení skupiny Lamellicornia - zlatohlávci, chrousti, nosoroţíci; výběr ze
souboru krasci), bylo zpracováno119 ks.
Dále byly preparovány sběry v rámci projektu Mokřady Znojemska -brouci (226 ks),
sarančata (3 ks) a váţky (3 ks), které byly vyuţity i na stejnojmenné výstavě.
Pomocí mikroskopu Olympus proběhla fotodokumentace exempláře škeblovka.
Spolupráce na přípravě revize nebyla uskutečněna vzhledem k dlouhodobé nemoci.
f) Spolupráce s pracovištěm geologie proběhla v rámci přípravy revize mineralogické
podsbírky v celém rozsahu číselné řady Ga 1 – Ga 2814 inv. čísel. Byly opraveny a ošetřeny
vybrané části mineralogické podsbírky (doplnění identifikačních údajů na sbírkové
předměty), dále proběhla kontrola kvality uloţení vybraných minerálů se Silikagelem a
fotodokumentace pomocí mikroskopu Olympus – paleontologické předměty, krystaly.
Číslování geologických vzorků nebylo splněno vzhledem dlouhodobé nemoci.
g) Pokračování ve spolupráci s pracovištěm archeologie spočívalo převáţně v
činnosti v revizní komisi celé podsbírky, zároveň byly v rámci revize ošetřeny některé
předměty - desky s archeologickými nálezy A 2374, A 2376, bez i.č. (čištění, uloţení) a
mince A 31 355/55 (konzervace, fotodokumentace pomocí mikroskopu Olympus, uloţení).
Dále proběhlo zpracování nových nálezů ze záchranných výzkumů: Hostěradice – Chlupice
A 31 514/430 – 627 (očíslování, odsintrování, lepení, doplňování, uloţení), Morašice
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A 31 519/1 – 21, 27 ks (mytí, odsintrování, lepení, očíslování, uloţení), Znojmo Staré město
(mytí) a Olbramovice (mytí).
Byly zpracovány nálezy z těchto lokalit: Tvořihráz A 31 473/1 – 24, 32 ks (konzervace Fe,
číslování, uloţení), Znojmo Klácelova A 31 507/72 – 269 (lepení, očíslování, konzervace Fe,
uloţení), Rašovice rondel A 31 520/1 – 261, 280 ks (mytí, lepení, číslování, uloţení), Lukov
ostroh A 31 456/1 – 133, 133ks (lepení, číslování, uloţení), Jaroslavice kostel sv. Jiljí A
31 489/1 – 42, 95 ks (mytí, lepení, čištění, číslování, fotodokumentace pomocí mikroskopu
Olympus, uloţení).
h) V rámci preventivní konzervace bylo provedeno ošetření napadené části dřevěné podlahy
proti dřevokaznému hmyzu v depozitáři na hradě, proběhla spolupráce při přípravě expozice
Zbraně orientu a při rekonstrukci depozitářů v Hnanicich (světelné a klimatické podmínky).
Byly sledovány vstupy do rotundy a zajištěn servis a obsluha systému Hanwell ve spolupráci
s firmou TR Instruments.
Členové komise pro kontrolu depozitářů provedli jednu kontrolu depozitářů, včetně zápisu a
vyhodnocení naměřených hodnot, zajistili dezinsekci depozitářů (2. 4. 2010) a proběhlo
sledování a vyhodnocování klimatických podmínek v prostorách JMM formou zprávy.
ch) Zpracování nálezového materiálu (pamětní dokumenty) z makovice věţe farního kostela
Jména Panny Marie ve Slupi, konzervace a restaurování rozsáhlého listinného materiálu a 32
ks mincí. Zajištění kompletní fotodokumentace pro archivní účely v rámci uloţení zpět do
nové makovice.
i) Průběţně byly vedeny všechny konzervátorské zásahy včetně fotodokumentace a
zpracování konzervátorské agendy.
j) Během roku průběţně probíhaly práce v komisi pro řádnou inventarizaci sbírek JMM;
v komisi pro inventarizaci majetku JMM, v odpisové a likvidační komisi a zajišťování zápisů
z porad oddělení sluţeb.
1.2.3. Dokumentace
a) selekce
a) Průběţná spolupráce s pracovištěm archeologie na záchranných archeologických
výzkumech proběhla na těchto lokalitách: Znojmo – ul. 17. Listopadu – výstavba dětského
hřiště, Mašovice – stavba rodinného domu, Ţerůtky – výstavba inţ. sítí pro rodinné domy,
Olbramovice – výstavba inţ. sítí pro rodinné domy, Znojmo – Dobšická ul. – stavba
cyklostezky.
b) Spolupráce s pracovištěm botaniky při činnosti v terénu (sběr, následné sušení a preparace
nových poloţek do herbáře).
b) tezaurace
a) Ve spolupráci s pracovištěm archeologie probíhala činnost v komisi pro generální revizi
archeologické podsbírky, byly připraveny podklady pro nahlášení změn do CES, byla
provedena zpětná kontrola přírůstkových čísel a souborů v přírůstkových knihách a
v počítačovém programu Demus. Do tohoto programu byly rovněţ průběţně zapisovány nově
získané přírůstky. Pro nálezové zprávy byla prováděna mapová a kresebná dokumentace.
b) Pro pracoviště botaniky bylo provedeno lepení nově získaných herbářových poloţek z roku
2008 (125 ks), 2009 (310 ks) a 2010 (150 ks). Do počítačové evidence byl proveden zápis
základních údajů (druh, lokalita, datum sběru, sběratel) rodu Usnea (50 ks), rodu Riccia (18
ks), rodu Bolboschena (28 ks) a rodu Potamogeton (59 ks).
c) Pro pracoviště zoologie byl dokončen přepis základních údajů (druh, lokalita, datum sběru,
sběratel) z Kobylákovy sbírky brouků do počítačové evidence a instalace štítků s označením
sbírky JMM – cca 2640 ks.
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Do počítačové evidence byl proveden také přepis základních údajů (druh, lokalita, datum
sběru, sběratel) čeledi Chrysomelidae a jejich nové uloţení – 638 ks.
d) Spolupráce na přípravě revize geologické podsbírky se neuskutečnila, tuto činnost
provádělo konzervátorské pracoviště.
e) S kurátorem historie proběhla spolupráce při fotodokumentaci zbraní (převoz předmětů).

2. PREZENTACE – expozice, výstavy
2.1. Výstavy JMM
Dům umění – I. poschodí
 Podyjí ve sbírce JMM
termín: 4. 12. 2009 – 20. 2. 2010
 Sdruţení výtvarných umělců Olomouc
termín: 5. 3. – 3. 4. 2010
 Jindřich Štreit – Brána naděje
termín: 9. 4. – 8. 5. 2010
 Práce ţáků Základní umělecké školy Znojmo – výtvarný obor
termín: 14. 5. – 23. 6. 2010
 Jiří Kolář – Ladislav Novák: Dialog – Picasso a Braque - koláţe
termín: 2. 7. – 9. 9. 2010


Lughnasadh 2010, Co dělat, aby nám nebe nespadlo na hlavu - doprovodná výstava
k festivalu Znojemský hrozen
termín: 15. 9. – 16. 10. 2010
 Vladimír Klein - sklo
termín: 22. 10. – 20. 11. 2010
 Historické panenky (1900 – 1960) ze soukromé sbírky Aleny Benešové
termín: 1. 12. – 23. 2. 2011
Dům umění – přednáškový sál
 Přednáškový cyklus JMM 2010
termín: leden – březen


Zastavení nad přírodními zajímavostmi Znojemska roku 2009
Výstava fotografií Radomíra Němce, Antonína Reitera, Jaroslava Šmerdy, Rostislava
Hetflaiše a Martina Valáška.
termín: 14. 1. – 1. 4. 2010
 Kantorské jaro 2010
termín: 16. 4. – 1. 5. 2010
 Objekty JMM na historické fotografii
termín: 6. 5. – 31. 7. 2010
 Miluše Ilková – Úsměvy Flóry, obrazy a textilní plastiky
termín: 5. 8. – 4. 9. 2010
 Antonín František Stehlík - Znojemsko
termín: 28. 9. – 16. 10. 2010
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 Fero Horniak – grafik a rytec
termín: 27. 10. – 27. 11. 2010
 Advent 2010
výstava patchworkového klubu Znojmo
termín: 1. 12. – 22. 12. 2010
Dům umění - mázhaus
 Fotofest 2010- Zdeněk Dvořák- Děti z internátu
termín: 3. - 30. 9. 2010
 Oblastní charita Znojmo – Ateliér Samuel Znojmo
termín: 3. 11. – 25. 11. 2010
 Děti malují pro Konto bariéry - DDM Šumná
termín: 1. 12. 2010 – 10. 1. 2011
Minoritský klášter - malý výstavní sál
 Putující kameny aneb Pravidla chaosu
termín: 16. 10. 2009 – 28. 2. 2010
 Hospodářský rok na vsi – ze sbírek JMM
termín: 19. března – 3. 11. 2010
 Mokřady Znojemska
termín: 17. 11. 2010 – 25. 2. 2011
Minoritský klášter – ambit
 Copuli lapidum III – rekonstrukce podoby hradů v povodí Dyje a Jevišovky
termín: 25. 9. – 31. 1. 2010


Velikonoce - svátky jara - JMM ve spolupráci se SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19 a
Asociací malířek a malířů kraslic ČR.
termín: 19. 3. – 9. 4. 2010
 Ochrana přírody a krajiny v ČR - putovní výstava
termín: 5. 5. – 3. 6. 2010
 Comestor - Otec Tří králů
termín: 19. 4. – 19. 5. 2010
 140 let ţelezné dráhy ve Znojmě
termín: 3. 9. – 28. 10. 2010
 Mokřady Znojemska
termín: 17. 11. 2010 – 25. 2. 2011
znojemský hrad – císařský sál
 Výstava k historii a probíhající rekonstrukci hradu na fotografiích a pohlednicích
termín: 21. 5. - 3. 10. 2010
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Výstavy, které se uskutečnily mimo plán výstav:
Dům umění – přednáškový sál
1) Zastavení nad přírodními zajímavostmi Znojemska roku 2009
Výstava fotografií Radomíra Němce, Antonína Reitera, Jaroslava Šmerdy, Rostislava
Hetflaiše a Martina Valáška
termín: 14. 1. – 1. 4. 2010
Dům umění - mázhaus
2) Fotofest 2010 - Zdeněk Dvořák - Děti z internátu
termín: 3. 9. – 30. 9. 2010
3) Oblastní charita Znojmo – Ateliér Samuel Znojmo
termín: 3. 11. – 25. 11. 2010
4) Děti malují pro Konto bariéry - DDM Šumná
termín: 1. 12. 2010– 10. 1. 2011
minoritský klášter – ambit
5) Ochrana přírody a krajiny v ČR - putovní výstava
znojemský hrad – císařský sál
6) Výstava k historii a probíhající rekonstrukci hradu na fotografiích a pohlednicích
termín: 21. 5. - 3. 10. 2010

2.2. Sbírkotvorné oddělení
2.2.1. Botanika
– výstava Zastavení nad přírodními zajímavostmi roku 2009 proběhla dle plánu v
přednáškovém sále Domu umění v době konání přednáškového cyklu muzea (leden aţ duben
2010 ); výstava byla posléze poskytnuta do čajovny klubu Ulita (Blansko), kde byla nad
rámec plánu vystavena do července 2010
– výstava Mokřady Znojemska probíhá v Minoritském klášteře, malý výstavní sál a kříţová
chodba (17. 11. 2010 - 25. 2. 2011)
– obměna Expozice živé přírody Znojemska proběhla podle plánu ve vitrínách a
pohyblivých rámech včetně výměny podkladových papírů a rostlinného materiálu
– spoluorganizace Muzejní noci proběhla dle plánu, prezentována byla hlína jako stavební
materiál; doprovodným programem byly soutěţe pro návštěvníky
2.2.2. Geologie
– Putující kameny aneb Pravidla chaosu – příběh o horninách, které se vydaly údolím Dyje
na dalekou cestu k moři. Výstava s hmatovými prvky připravená v roce 2009 ve spolupráci
s Tyflocentrem byla přístupná do konce února 2010 a následně uloţena k dalšímu vyuţití.
– Ve čtvrtém čtvrtletí byla provedena aktualizace expozice Ţivá příroda Znojemska souborem
geologických dokumentačních fotografií s názvem Krajiny velkého předělu.
Mimo plán byl do informačního kiosku pro novou expozici Zbraně orientu připraven výběr
fotografií (37) z cest do Maroka, Turecka a Sýrie.
Pro výstavu Pánský salon byla připravena zápůjčka minerálů a zkamenělin z geologických
sbírek.
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2.2.3. Zoologie
– Výstava Mokřady Znojemska – představení výsledků projektu Minoritský klášter, malý
výstavní sál a kříţová chodba; termín zahájení výstavy byl přesunut na 16. 11., z důvodu
kolize původního termínu s účastí Ing. Němce na konferenci GIS ESRI v Praze. Výstava bude
otevřena do 25. 2. 2011.
– Expozice Zbraně orientu – fotografické podklady pro obrazový doprovod expozice
(krajiny a stavby Blízkého východu) – materiál byl připraven dle plánu (výběr 136 fotografií
ze soukromého archivu, jejich popisky) a vyuţit v „informačním kiosku“.
– nad rámec plánovaných aktivit
– spolupráce při výstavách Hospodářský rok na vsi (zápůjčka vycpanin), Zastavení
nad přírodními zajímavostmi Znojemska roku 2009 (výběr a úprava části
fotografií), Znovuzrození aneb Květy z popela (fotodokumentace), Panský salon
(NPÚ Vranov, zápůjčka přírodnin ze sbírky i pomocné evidence)
– spolupráce při aktualizaci variabilní části expozice živé přírody (repase preparátů
rostlin)
– zajištění zápůjčky výstavy Ochrana přírody a krajiny v ČR (ve spolupráci se
Správou NP Podyjí)
2.2.4.Archeologie
– Expozice archeologie Znojemska. Probíhá průběţná údrţba, popř. obměna
archeologického materiálu. Etapově byl podán návrh na téma nové archeologické expozice,
která se má v nejbliţších letech realizovat dle stavebních prací, podmínek a finančních
prostředků. Bylo zpracováno libreto o více tématech (neolitická vesnice kultury lidu
s moravskou malovanou keramikou, srovnání neolitických kultur, prolnutí obou témat).
Navrţena byla spolupráce s ÚAPP Znojmo a FF MU Brno. Neoficiálně bylo vybráno téma –
neolitičtí zemědělci.
– Expozice a výstavy. Byla překontrolována dlouhodobá zápůjčka a umístění předmětů
v objektu Louka – Znovín, Znojmo a v podzemí obce Preskače.
– spolupráce na výstavě Hospodářský rok na vsi (Mgr. J. Mačuda).
2.2.5.Historie
– Na začátku února kurátor zajistil ve spolupráci s Vladimírou Práškovou demontáţ a odvoz
putovní výstavy Copuli Lapidum III ze Znojma na hrad Bítov.
– V květnu se kurátor podílel na přípravě Muzejní noci (21.5.2010). Zajistil obsazení a náplň
do podzemí znojemského hradu. Podobně jako v roce 2009 zahráli strašidla v maskách
studenti Střední odborné školy pedagogické pod vedením Mgr. L. Vrbkové.
– Od března do začátku června kurátor odborně připravil a ve spolupráci s Rostislavem
Voborným a Vladimírem Hanzalem a grafickým studiem Kofroň Productions s.r.o. i
technicky zajistil kompletní repasi stálé výstavy v Památníku Prokopa Diviše
v Příměticích. Dne 4. června 2010, u příleţitosti dne otevřených dveří v Příměticích, byla
nová podoba stálé expozice představena veřejnosti. Expozice nahradila starší výstavku z roku
1998, má přirozeně modernější vzhled a barvitějším způsobem přibliţuje návštěvníkům
všestranné technické i humanitní nadání proslulého českého vynálezce. Svým názvem
„Prokop Diviš 1698-1765, kněz, fyzik, lékař a hudebník“ a pojetím navazuje expozice na
úspěšnou stálou výstavu o Prokopu Diviši na přímětické faře od Karla Černého a Josefa
Winklera z 60. let minulého století. Propagace nové expozice následně proběhla v místním
tisku.
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– Od dubna aţ do začátku září kurátor soustavně připravoval stěţejní autorskou výstavu „140
let železné dráhy na Znojemsku“, jejíţ vernisáţ proběhla 2. září 2010 za účasti zástupců
vedení města, Českých drah a.s., hostů z Dolního Rakouska a širšího okolí Znojma. Osou
výstavy bylo 38 textových a obrazových panelů, barevně odlišených do tří hlavních částí.
První ţlutozelená část seznámila návštěvníka s historií ţelezniční dopravy na Znojemsku od
poloviny 19. století aţ do současnosti. Druhou část tvořily modré panely, popisující jednotlivá
nádraţí na tratích ze Znojma do Hrušovan, Brna a Vídně a z Vídně přes Znojmo do Jihlavy.
Poslední část se pak na červených panelech věnovala pozoruhodným stavebnětechnickým
památkám, jako jsou mosty a tunely. Při přípravě panelů byly pouţity čtyři stovky obrázků,
fotografií a map, některé dosud nebyly publikovány. Do čtyř výstavních vitrín byly umístěny
dobové dokumenty a pamětihodnosti, například kordy vyšších dráţních důstojníků, pamětní
medaile z roku 1870, jízdní řády, staré mapy, drobná dráţní zařízení a další zajímavosti.
Zajímavostí bylo velké děkovné tablo zaměstnanců ţelezniční stanice Znojmo z roku 1899 ze
sbírky JMM, které bylo po konzervaci provedené A. Dománskou takto prezentováno vůbec
poprvé. Při sbírání podkladů pro odbornou textovou část výrazně vypomohl Richard Cila,
největší znalec vývoje na Severozápadní dráze, a Ing. Lubomír Beňák, který se zaměřuje na
problematiku Státní dráhy a pro výstavu nakreslil bez nároku na odměnu velkou přehlednou
mapu tratí. Velkou část doprovodných exponátů pak laskavě zapůjčil soukromý sběratel
Vladimír Jodas. Součástí výstavy byly německojazyčné sylaby. Výstava měla propagaci
v místním i rakouském tisku, Česká televize však bohuţel i přes opakované výzvy ze strany
muzea neprojevila zájem. Výstavy shlédlo okolo 1500 návštěvníků a ohlasy v návštěvní knize
byly velmi kladné. Demontáţ výstavy proběhla 11. listopadu 2010.
– Kurátor připravil k zápůjčce na období od dubna do listopadu vybrané sbírkové předměty
z podsbírky numismatiky a listin pro výstavu Pánský salon, jejíţ kurátorkou byla paní A.
Janíčková ze Správy státního zámku Vranov nad Dyjí.
– V květnu se kurátor ve spolupráci s V. Práškovou a A. M. Drozdovou podílel na přípravě
výstavy K historii a probíhající rekonstrukci znojemského hradu na fotografiích a
pohlednicích. Byl připraven textový chronologický přehled o dějinách znojemského hradu a
také byla zajištěna historická plánová dokumentace k hradu z archivu stavebního úřadu ve
Znojmě.
– Při příleţitosti slavnostního svěcení nové měděné makovice pro věž farního kostela Jména
Panny Marie ve Slupi byla na ţádost tamní farnosti dne 3. prosince kurátorem a V.
Práškovou instalována malá výstavka pamětních dokumentů a numismatického
materiálu, které byly nalezeny ve staré makovici věţe 25. srpna 2010 a předány ke
konzervaci a odbornému určení do Jihomoravského muzea. Veřejnost v obci Slup mohla
výstavku shlédnout při mši svaté v neděli 5. prosince 2010.
2.2.6.Historie/řemesla
– příprava expozic na sezónu: hrad (místnosti do Deblínské kaple), minoritský klášter (Černé
řemeslo), expozice v Louckém klášteře (úklid a kontrola vitrín 19. 4.)
– realizace stálé expozice „Zbraně orientu“ v prostorách bývalé kapitulní síně minoritského
kláštera (vernisáţ 17. 12.)
– realizace výstavy „Hospodářský rok na vsi“ a „Velikonoce – svátky jara“ ve spolupráci
se současnými malérečkami Znojemska (vernisáţ 18. 3.)
– příprava výstavy „Co se jedlo na Znojemsku“, která proběhne na přelomu zimy a jara
příštího roku 2011 (koncept a předběţný výběr exponátů)
– spolupráce při výstavách a expozicích Jihomoravského muzea: repase expozice
v památníku Prokopa Diviše a „140 let železné dráhy na Znojemsku“
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– spolupráce na ostatních výstavách: „Panský salón“; „Kryštof Pavel Liechtenstein a
Morava v časech třicetileté války“; „Osobní hygiena na šlechtickém sídle“, „Sladké
Vánoce“ a dále příprava plánované expozice v Měšťanském sklepě pro Městský úřad Znojmo
„Vinařství znojemského regionu“; 5 ks smluv o výpůjčce
– muzejní noc (21.5.) – příprava a účast v programu pohádkové noci
– průvodcovská činnost: rotunda (7x), hrad (1x), památník Prokopa Diviše (1x v den
otevřených dveří Kříţového sklepa 4. 6.), dále spolupráce s průvodci na hradě (informace o
historii a sbírkových předmětech)
2.2.7.Dějiny umění
– Spolupráce se SZ Vranov při realizaci výstavy „Pánský salón“ pořádané na ZS Vranov
– Realizace výstavy „Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě“ ve výstavních
sálech DU JMM (do 20. 2.)
– Realizace výstavy „A. F. Stehlík - Znojemsko“ v přednáškovém sále DU JMM
– Spolupráce při realizaci výstavy „140 let ţelezné dráhy ve Znojmě“
– Prezentace JMM na veletrhu GO a Regiontour v Brně
– Doprovodný program akce „Muzejní noc v JMM 2010“ pro objekt Domu umění zahrnující
vyhodnocení a prezentaci výtvarné soutěţe pro ţáky ZŠ na téma: „Znojemské ulice a
náměstí“
– Spolupráce s Vl. Práškovou při instalaci / deinstalaci výstavy v DU JMM: Kantorské jaro
2010
– Kurátor výstav:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
Ars Olomuciana - Sdruţení výtvarných umělců Olomouc
Jindřich Štreit – Brána naděje – fotografie
Jiří Kolář – Ladislav Novák: Dialog – Picasso a Braque – koláţe
Lughnasadh 2010, Co dělat, aby nám nebe nespadlo na hlavu - doprovodná
výstava k festivalu Znojemský hrozen
Vladimír Klein – sklo
Historické panenky (1900 – 1960)
Miluše Ilková –Úsměvy Flóry, obrazy a textilní plastiky
Antonín František Stehlík Znojemsko
Fotofest 2010 - Zdeněk Dvořák - Děti z internátu
Oblastní charita Znojmo – Ateliér Samuel Znojmo

Prezentační výpůjčky sbírkového fondu
Spolupráce s dalšími institucemi v ČR na výstavách formou zápůjček sbírkových předmětů:
– Národní muzeum – výstava „Staré pověsti české“, vydán katalog
– Moravské zemské muzeum / Národní muzeum – výstava „Poklady Moravy – příběh
jedné historické země“, vydán katalog
– Muzeum umění Olomouc – výstava „Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké
Moravy“, vydán katalog
– Muzeum umění Olomouc – výstava „Olomoucké Baroko. Výtvarná kultura města
v letech 1650 - 1780“, vydán katalog
– Ostravské muzeum – výstava „Král, který létal. - Moravsko-slezské pomezí v kontextu
středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského“, vydán katalog



27

– Dům umění města Brna – výstava „100 let Domu umění“, vydán katalog
– Repríza výstavy „Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska“ –
v muzeích: Muzeum města Brna, Muzeum Prostějovska v Prostějově, Muzeum
Boskovicka
– Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně – SZ Vranov – výstava
„Pánský salón“, vydán katalog
– Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně – SZ Vranov – výstava
„Vánoce a svět mizejících hraček“
– Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně – SH Bítov – výstava
„Osobní hygiena šlechty“
– Muzeum Novojičínska – obohacení stálé expozice zámku Kunín o obraz „Portrét
hraběnky Marie Walburgy“
– Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – obohacení stálé expozice Jeskynní
archeologie o dţbán z podsbírky Keramiky
2.2.8. Fotoarchiv a dokumentace
– výstava „Objekty JMM na historické fotografii“ 6.5.–31.7.2010 v přednáškovém sále
Domu umění (zajištění reprodukcí historických fotografií na výstavu, text k výstavě,
pozvánka)
– spolupráce na výstavě „140 let železné dráhy na Znojemsku“ v kříţové chodbě
minoritského kláštera 3.9.-31.10.2010 (poskytnutí reprodukcí historických fotografií z fondu
fotoarchivu, zapůjčení sbírkového předmětu (fotografie F VIII/ 625).
– spolupráce na výstavě fotografií hradu „Výstava k historii a probíhající rekonstrukci
hradu na fotografiích a pohlednicích“ v Císařském sále na hradě 21.5.–30.9.2010
(poskytnutí reprodukcí historických fotografií z fondu fotoarchivu, zajištění reprodukcí
historických fotografií od soukromých sběratelů – Josef Vlasák, Miloslava Klimková)
– spolupráce při realizaci expozice „Zbraně orientu“ a při přípravě slavnostního otevření
expozice
– „Muzejní noc“ 21.5.2010 od 19.00 do 23.00 – fotografie (zkompletování za všechny
objekty, úprava, popis a pořízení fotografií průběhu Muzejní noci na hradě) - 456 ks, zajištění
alchymistů do hradního podzemí ve spolupráci s Gymnáziem dr. Karla Polesného ve Znojmě,
zajištění panelů s pohádkovými bytostmi pro focení „Staň se rytířem, staň se princeznou“ ve
spolupráci se Základní uměleckou školou ve Znojmě a jejich instalace v podzemí.
– Průvodcovská činnost na Památníku Prokopa Diviše v Příměticích 4.6.2010.

2.3. Oddělení služeb
2.3.1.Propagace
a) Spolupráce při organizaci výstav, které proběhly dle výstavního plánu, při jejich technické
přípravě, při realizaci a zajištění vernisáţí. Všechny výstavy a další akce, pořádané v rámci
muzea byly propagovány ve spolupráci se sdělovacími prostředky, s kulturními organizacemi
regionu a reklamními agenturami. Propagace probíhala také na webových stránkách JMM.
Spolupráce na přípravě a realizaci informačního dvouměsíčníku JMM.
b) Organizace průvodcovské sluţby na všech objektech JMM, rozpis sluţeb, nábor a výběr
sezónních průvodců pro znojemský hrad a zříceninu Cornštejn. Zaškolení průvodců bylo
zajištěno převáţně před sezónou.
c) Měsíčně byla vedena statistika návštěvnosti muzea v jednotlivých objektech muzea.
d) Průběţně byly realizovány a vedeny smlouvy o konání výstavy.
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e) Uzavírání a vedení Smluv o konání kulturních akcí na znojemském hradě – svatební
obřady.
f) Realizace Smluv o provádění historického šermu na zřícenině Cornštejn.
g) Počítačové zpracování prezentace v informačním kiosku expozice „Zbraně orientu“.
2.3.2.Výtvarná dílna
a) Grafické řešení, výroba popisek a textů, instalace a deinstalace výstav, prostorové řešení a
aranţování exponátů, adjustace, balení vystavených exponátů probíhalo u jednotlivých výstav
průběţně během roku.
b) Repase stálých expozic v minoritském klášteře, v Domě umění a na znojemském hradě.
2.3.3. Knihovna
a) Provoz a sluţby badatelny JMM, kterou navštívilo celkem 7 badatelů z řad studentů, a
veřejnosti byl zajišťován dva dny v týdnu. Prezenčně bylo vypůjčeno 147 svazků z vlastního
fondu.
b) K výstavám Putující kameny aneb Pravidla chaosu, Hospodářský rok na vsi a Mokřady
Znojemska byly realizovány doprovodné tématické výstavky knih z fondu knihovny.
c) Spolupráce s výtvarnou dílnou při instalaci a deinstalaci putovní výstavy Comestor Otec
Tří králů, která byla zapůjčena z Muzea Brněnska, z Památníku písemnictví na Moravě
v Rajhradě.
2.3.4. Konzervátorské laboratoře
a) Spolupráce s kurátorem historických podsbírek Mgr. J. Mačudou při realizaci jarní výstavy
„Hospodářský rok na vsi“ - příprava materiálu, konzervace vybraných sbírkových předmětů,
realizace výstavy.
b) Konzervace a povrchové úpravy u 8 ks sbírkových předmětů z podsbírky nábytku a
historických entomologických krabic pro výstavu „Pánský salon“ ve Vranově n. Dyjí.
c) Příprava obrazu přemyslovské scény z rotundy pro výstavu „Poklady Moravy“ konanou
v Praze v Národním muzeu.
d) Konzervace a restaurování sbírkových předmětů pro výstavu „140 let železné dráhy na
Znojemsku“ celkem 9 ks (děkovné ţelezničářské tablo, 6 ks broţur, část telegrafního přístroje,
mapa).
e) Příprava materiálu pro vánoční výstavu v Jaroměřicích n. R., balení 15 ks, konzervace 9 ks
předmětů.
f) Spolupráce s kurátorem Mgr. J. Mačudou při realizaci nové expozice Zbraně orientu, výběr
předmětů a jejich konzervace, spolupráce při koncepci vitrín, vlastní realizace expozice.
g) Spolupráce s pracovištěm botaniky a zoologie na přípravě výstavy „Mokřady Znojemska“
(preparace a fotodokumentace sbírkových předmětů).
2.3.5. Dokumentace
a) Spolupráce při přípravě archeologické expozice na sezónu a při rekonstrukci proudové
vitríny.
Adjustace nových herbářových poloţek do expozice „Ţivá příroda Znojemska“ (výměna).
b) Technická spolupráce při instalaci a převozu výstav (Zastavení nad přírodními
zajímavostmi Znojemska roku 2009, Hospodářský rok na vsi, Jindřich Štreit – „Brána
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naděje“, Velikonoce - svátky jara, Výstava koláţí a obrazů J. Koláře a L. Nováka „Dialog –
Picasso a Braque koláţe, Vladimír Klein – Sklo 2010, Historické panenky (1900 – 1960),
Mokřady Znojemska).
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3. INTERPRETACE
3.1. XXX. přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě 2010
14. 1.
Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Rostliny mokřadů Znojemska (seznámení s výsledky programového projektu podpořeného MK ČR
za léta 2007–2009)
21.1.
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Živočichové mokřadů Znojemska (seznámení s výsledky programového projektu podpořeného MK
ČR za léta 2007–2009).
28.1.
Mgr. Jaroslav Šmerda (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Geologie v ulicích i pod ulicemi Znojma
4. 2.
MUDr. Martin Syka
Rhodos - ostrov slunce
11. 2.
Mgr. Alena Hrbáčková (Jihomoravské muzeum ve Znojmě) - Jiří Nejedlý
Po stopách českého vojáka v rakousko-uherské uniformě v bitvách na Soče
18. 2.
Doc. Martin Markel, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
Znojemští a jihomoravští poslanci za doby c.k. mocnářství
25. 2.
PhDr. Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Dějiny sdruženého kláštera minoritů (františkánů) a klarisek ve Znojmě
4. 3.
Ing. Antonín Stuhl (Vodárenská akciová společnost):
O pitné vodě a znojemském vodovodu (u příležitosti Světového dne vody)
11. 3.
Ing. Radek Dřevěný (Znojemská astronomická společnost)
Záhady planetárních soustav ve vesmíru
18. 3.
Mgr. Jiří Mačuda (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Tradiční slovanská svatba
25. 3.
Otto Bouda
Znojemský pranýř
1. 4.

Mgr. Zdeněk Čiţmář (Městský úřad Znojmo)
Výsledky záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci Horního
a Václavského náměstí a ulice Přemyslovců ve Znojmě
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3.2. Sbírkotvorné oddělení
3.2.1. Botanika
– účast na semináři oborové komise botaniků Asociace muzeí a galerií proběhla dle plánu 31.
5. - 4. 6. 2010
– účast na podzimním setkání muzejních botaniků v MZM v Brně proběhla dle plánu 12. - 13.
10. 2010
– zápůjčky herbářového materiále ze sbírek JMM v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2
písm. d); realizována byla jedna výpůjčka pro Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno (rod
Adonis, Veronica)
– poskytování informací odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště botaniky v
souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d) probíhalo dle plánu; realizovány byly čtyři
mykologické konzultace a tři konzultace pro středoškolské studenty
– přednáška Rostliny mokřadů Znojemska, přednáškový cyklus JMM, (v souladu s § 10a
zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b) proběhla dle plánu 14. 1. 2010
– účast na konferenci ArcGIS (ESRI) pořádané v podzimních měsících v Praze (prezentace
výsledků projektu Ministerstva kultury ČR DE07P04OMG006 „Výzkum a dokumentace
současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních
sbírkových fondů“) proběhla dle plánu 3. - 4. 11. 2010
publikace
NĚMEC R. & MUSIL Z., in press: Mechorosty polních mokřadů Znojemska – první přiblíţení.
Bryonora (ISSN 0862–8904). (7 stran)
NĚMEC R., LOSOSOVÁ Z., DŘEVOJAN P. & ŢÁKOVÁ K., in prep.: Diversity of synanthropic
vegetation of the Eragrostion cilianensi-minoris alliance in the Czech Republic. Thaiszia
(ISSN 1210-0420). (21 stran)
NĚMEC R. & REITER A., in press: Vyhledávání a ověřování historických lokalit mokřadních
rostlin s vyuţitím GIS Fenomén efemérních polních mokřadů. Mokřady a klimatická
změna, Češkovice u Blanska 2.–5. února 2011 (abstrakt).
REITER A., NĚMEC R. & KŘIVAN V., in press: Podmáčená pole jako refugium vzácných a
ohroţených druhů v zemědělské krajině. Mokřady a klimatická změna, Češkovice u
Blanska 2.–5. února 2011 (abstrakt).
REITER A. & NĚMEC R., in press: Lesní mokřady na Znojemsku – drobné plochy významně
ovlivňující druhovou bohatost. Mokřady a klimatická změna, Češkovice u Blanska 2.–5.
února 2011 (abstrakt).
ŘEPKA R., ŢÁKOVÁ K. & NĚMEC R., in press: Malva verticillata L. Zprávy České botanické
společnosti, Praha, . ISSN 1211-5258, 2010, vol. 45, no. 2, In: HADINEC J. & LUSTYK P.
[eds] (2010): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. – Zprávy Čes. Bot.
Společ.
3.2.2. Geologie
– V rámci akce Muzejní noc (21.5.) bylo pro návštěvníky připraveno při vstupu do expozice
Neţivá příroda Znojemska a stanoviště Jak příroda recykluje. Mimo to byla při přípravě
akce zajišťována technická pomoc při realizaci výstavy květinové vazby (floristé Hytych,
Jordánová, Bartolen, Baďurová, Kratochvíl). Výstava Znovuzrození aneb Květy z popela
byla zpřístupněna v podzemních prostorách minoritského kláštera.
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– V cyklu muzejních přednášek se uskutečnila 28.1.vlastní akce na téma Geologie v ulicích i
pod ulicemi Znojma (28.1.) a organizačně zajišťována byla přednáška Ing. A. Stuhla O pitné
vodě a znojemském vodovodu. (4.3.)
– Další přednášková akce pro veřejnost Magické kameny kolem nás byla organizována
Městskou knihovnou dne 16.3.
– V cyklu exkurzí pořádaných ve spolupráci se S NP Podyjí byla pro veřejnost připravena
vycházka zaměřená na poznávání neţivé přírody a historie dolování ţelezných rud v údolí
Rokytné a Jevišovky. Součástí exkurze (10.4.) byla i návštěva nově zpřístupněného podzemí
v Přeskačích.
– Podle plánu se geolog zúčastnil ve dnech 24.5.-27.5. oborového semináře geologické
komise AMG který byl pořádán Muzeem A. Kmeťa v Martině. Na tomto setkání geologů
muzeí ČR a SR byl přednesen příspěvek Tak trochu jiná výstava pojednávající o spolupráci
s nevidomými a slabozrakými při přípravě výstavy s haptickými prvky (Putující kameny).
– V souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d) došlo v průběhu roku ke zpřístupnění
vybraných částí sbírek a to ve dvou případech:
• paleontologický materiál z výzkumu lokalit Hostim a Hrušovany (ţádost z PřF MU v Brně,
muzeum jiţ získalo kopii Bc. práce)
• silicifikovaná dřeva (poţadavek řešitelky DP z PřF PU v Olomouci)
– poskytování informací odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště geologie
bude probíhat v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d);
publikace
– Do časopisu Minerál byl připraven příspěvek hodnotící Nové nálezy krystalovaných
křemenů na Znojemsku (dosud nebyl otištěn).
– Další drobné příspěvky o činnosti geologického pracoviště byly otištěny na stránkách
regionálního tisku (Znojemský týden, Znojemský deník).
3.2.3. Zoologie
– Muzejní noc. Proběhla dle plánu 21. 5., – prezentace Expozice ţivé přírody Znojemska,
organizační činnost, fotodokumentace.
– přednáška „Živočichové mokřadů Znojemska (seznámení s výsledky programového
projektu podpořeného MK ČR za léta 2007–2009). – proběhla dle plánu 21. 1. v rámci
přednáškového cyklu JMM
– přednáška „Omán – přírodní zvláštnosti východní výspy Arábie“ – proběhla dle plánu
16. 2., v rámci přednáškového cyklu Správy NP Podyjí
– spolupráce na připravovaném přednáškovém cyklu v Jevišovicích – přednáškový cyklus
plánovaný obecním úřadem nebyl realizován, spolupráce se tedy neuskutečnila
– Exkurze pro veřejnost v rámci plánovaného programu činnosti Návštěvnického a
informačního střediska Správy NP Podyjí v Číţově – proběhly dle plánu, „Na svatého Jiří
vylézají hadi a štíři“ – 24. 4., „Evropská netopýří noc“ – 4. 9.
– Exkurze pro veřejnost – „Evropská netopýří noc“ pořádaná Muzeem východních Čech
v Hradci Králové – proběhla dle plánu, 11. 9. na hradě Kost
– Účast a prezentace výsledků na mezinárodní odborné konferenci Zoologické dny 2010
v Praze – proběhla dle plánu, 11. a 12. 2.
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– Účast na výročním zasedání České společnosti pro ochranu netopýrů – proběhla dle plánu,
16. 4.
– Účast na semináři oborové komise zoologů Asociace muzeí a galerií – proběhla dle plánu,
8. 9.
– 15. Mezinárodní kongres o výzkumu netopýrů, Praha 2010 – dle plánu proběhla organizační
spolupráce (člen local organising committee), účast (23.–27. 8.), příprava textů pro publikaci
a exkurzní průvodce; exkurze do NP Podyjí nebyla realizována pro malý počet přihlášených
zájemců
publikace
– odborná publikační činnost byla vyvíjena především v souvislosti s projektem výzkumu
mokřadů, dále v souvislosti s 15. Mezinárodním kongresem o výzkumu netopýrů a také
v rámci projektu Příroda bez hranic – netopýři, realizovaného dle objednávky Správy NP
Podyjí.
Publikovány byly tyto práce:
REITER A., BARTONIČKA T., LUČAN R. K. & ŘEHÁK Z., 2010: New records of Hypsugo savii
in the Czech Republic. Vespertilio, 13–14: 121–125.
REITER A., BENDA P., HOFFMANNOVÁ A. & ANDREAS M., 2010: Project: Swarming bats in
Ledové sluje. Pp. 127–138. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds): A tribute to bats. Lesnická
Práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, 400 pp.
Do redakcí byly odeslány další rukopisy, které dosud nebyly vydány:
BENDA P., ČERVENÝ J., KONEČNÝ A., REITER A., ŠEVČÍK M., UHRIN M. & VALLO P.: New
records of bats (Chiroptera) from Morocco. Lynx, n. s., 2010, 41.
BENDA P., AL-JUMAILY M. M., REITER A. & NASHER A. K.: Noteworthy records of bats
from Yemen with description of a new species from Socotra. Hystrix, n.s., 2011, 22(1).
HÜTTMEIR U., REITER A. & REITER G.: Fledermäuse in den Nationalparks Thayatal und
Podyjí, sowie Erstnachweis der Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe Helversen & Heller,
2001) in Niederösterreich. Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesm.
Několik dalších témat, která byla avizována v plánu, je rozpracováno a dokončení rukopisů je
pravděpodobné v prvním čtvrtletí 2011. Zejména souborné publikace výsledků projektu
výzkumu mokřadů (Draví vodní brouci, Váţky a Obojţivelníci) jsou zaloţeny na analýze
obrovského datového aparátu a jejich finalizace je sloţitější a zdlouhavější, neţ bylo původně
předpokládáno. Účast na odborných konferencích byla spojena s prezentací výsledků
výzkumu a publikací formou konferenčních abstraktů:
ANDREAS M., REITER A. & BENDA P., 2010: Sloţení potravy, rozdělení zdrojů a přesah
potravních nik u tří druhů lesních netopýrů lovících v listoví. Pp. 21–22. In: BRYJA J. &
ZASADIL P. (eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12.
února 2010. ÚBO Brno, 277 pp.
KLEBANOVÁ L., BARTONIČKA T. & REITER A., 2010: Swarmingové chování dvou
kryptických druhů netopýrů (Pipistrellus pipistrellus a Pipistrellus pygmaeus) v blízkosti
jejich zimoviště. Pp. 111. In: BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): Zoologické dny Praha 2010.
Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. ÚBO Brno, 277 pp.
ANDREAS M., REITER A. & BENDA P., 2010: Diet composition, resource partitioning and
trophic niche overlap in forest foliage gleaning bats. P. 88. In: Horáček I. & Benda P.
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(eds): 15th International Bat Research Conference, Prague, 23–27 August 2010. The
conference manual. Lesnická práce, s.r.o., 380 pp.
BENDA P., AL-JUMAILY M. M., REITER A. & NASHER A. K., 2010: Noteworthy records of
bats from Yemen. P. 100. In: Horáček I. & Benda P. (eds): 15th International Bat Research
Conference, Prague, 23–27 August 2010. The conference manual. Lesnická práce, s.r.o.,
380 pp.
HÜTTMEIR P., REITER A. & REITER G., 2010: Bats in the National Parks Thayatal and Podyjí.
P. 179. In: Horáček I. & Benda P. (eds): 15th International Bat Research Conference,
Prague, 23–27 August 2010. The conference manual. Lesnická práce, s.r.o., 380 pp.
KLEBANOVÁ L., BARTONIČKA T. & REITER A., 2010: Social behavior and vocalization of two
cryptic bat species (Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus) in the vicinity of their
hibernaculum. P. 194. In: Horáček I. & Benda P. (eds): 15th International Bat Research
Conference, Prague, 23–27 August 2010. The conference manual. Lesnická práce, s.r.o.,
380 pp.
– Publikace v regionálních periodikách – informace o zimním monitoringu netopýrů (MF
Dnes, 24. 2., redaktor Smola), informace o výstavě „Mokřady Znojemska“ a o uzavíraném
projektu výzkumu mokřadů – ČRo Brno (redaktorka Černá), tisková zpráva; reportáţ o
regionálním výzkumu netopýrů v kontextu mezinárodního kongresu – ČRo6 – Rádio
Leonardo.
– Reprezentační publikace o Podyjí – obnovení projektu reprezentativní knihy v NP Podyjí –
projekt nebyl Správou NP Podyjí dále rozvíjen
– Práce technického redaktora časopisu Thayensia – byl ukončen sběr článků pro číslo 8 a
provedeny jejich recenze, číslo je připraveno k sazbě
– další formou interpretace sbírkového fondu a informací soustředěných na pracovišti byly
badatelské návštěvy a odborné konzultace
– badatelské návštěvy sbírkového fondu byly realizovány dvě (Ing. M. Škorpík –
excerpce faunistických dat z entomologické podsbírky, čeleď krascovití; Ing. V. Křivan –
excerpce faunistických dat z entomologické podsbírky, čeleď střevlíkovití).
– nebadatelské konzultace se týkaly především výskytu a nálezů netopýrů v regionu,
dále výskytu chráněných druhů a dalších jevů významných z hlediska regionální ochrany
přírody (pro Odbor ŢP krajského úřadu, městského úřadu a Správu NP Podyjí), přípravy a
formy různých propagačních a informačních materiálů o ţivé přírodě a také determinace
různých přinesených ţivočichů. Celkem bylo realizováno více neţ 50 konzultací, osobní,
telefonickou a e-mailovou formou.
3.2.4.Archeologie
– Muzejní noc. Proběhla prezentace archeologie Znojemska, odborný výklad, doprovodný
program formou sestrojení neolitického vrtacího nástroje
– zápůjčky archeologického materiálu ze sbírek JMM v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2
písm. d). Byla prodlouţena zápůjčka 17/2010 (Přeskače), 23/2010 (Znovín, Znojmo). Byla
sjednána zápůjčka 5/2010 (ÚAPP Brno), 10/2010 (MZM Praha), 15/2010 (FFMU Brno) a
19/2010 (FFMU Brno). Navrácena byla dlouhodobá zápůjčka 12/2008 (Muzeum Třebíč).
– poskytování informací odborné i laické veřejnosti o sbírkovém fondu pracoviště archeologie
v souladu s §10a 483/2004 Sb., odst. 2 písm. d). Informace byly poskytovány průběţně
badatelským návštěvám, školám, emailem telefonicky.
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– účast na konferenci „Přehledy výzkumů 2009“ konané tradičně pod záštitou Muzea města
Brna na Špilberku. Prezentovala jsem výzkum: Germánské sídliště z Hostěradic.
– organizace přednášky „Lovci starší a mladší doby kamenné (paleolit, mezolit)“ pro školy,
předjaří 2010. V souladu s §10a 483/2004 Sb., ods. 2 písm. b))
– účast na zasedáních JMRAK v Brně
– spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě (semináře, poskytování
studentům materiál k závěrečným pracím, odborné konzultace apod.)
publikace
Hrbáčková, A. – Nejedlý, J. 2010: Zaniklá osada Topanov – kaple sv. Markéty. Nezávislý
regionální čtrnáctideník Zrcadlo. Ročník IX, číslo 1, str. 6.
Hrbáčková, A. 2010: Vertex v Hodonicích nestavěl první. Časopis Vlákno č. 7, ročník 2010,
Litomyšl, str. 8
Hrbáčková, A. – Procházka, R. 2010: Rybníky (okr. Znojmo), PV - v tisku.
Hrbáčková, A. 2010: Archeologické poklady z Morašic – odkaz na
http://www.morasice.wz.cz/archeologicke_nalezy.php
Nejedlá, A. 2010: Germánské sídliště z Hostěradic, Pravěk NŘ – v tisku
Nejedlá, A. 2010: Hostěradice (okr. Znojmo), PV – v tisku.
Nejedlá, A 2010: Morašice (okr. Znojmo), PV – v tisku.
Odborná redakce a oponentura:
Redaktoři ze SPFFMU mne oslovili, abych se vyjádřila k článku Ludmily KaňákovéHladíkové: Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku. Recenze s příslušnými
formuláři jsem v prosinci odeslala do redakce.
3.2.5.Historie
– Kurátor zodpovídal za průběh 30. muzejního přednáškového cyklu v předjaří 2010. Bylo
vymezeno celkem jedenáct termínů, z toho kurátor zaštítil pět termínů.
– Další náplní činnosti byla i služba badatelům a zájemcům o historii z řad veřejnosti.
Odborné informace, popř. umoţněno badatelské zpřístupnění sbírkových předmětů bylo
podáno celkem 13 osobám.
Přednášky:
1) Dějiny Evropy III – Zrod „národní“ Evropy AD 814-1025. Přednesena dne 19. ledna 2010
v Městské knihovně ve Znojmě.
2) Dějiny Evropy IV. - Papež a císař, kříž versus půlměsíc 1000-1187. Přednesena dne 16.
února 2010 v Městské knihovně ve Znojmě.
3) Dějiny sdruženého kláštera minoritů (františkánů) a klarisek ve Znojmě. V rámci 30.
přednáškového cyklu JMM přednesena 25. 2. 2010 v Domě umění JMM.
4) Plukovník Karel Kopal a jeho pomník ve Znojmě. Přednesena v rámci Akademie III. věku
dne 1. března 2010 v Městské knihovně ve Znojmě.
5) Dějiny Moravy od středověku po dnešek. Přednesena jako školení pro turistické průvodce
po městě Znojmě (REMO Agency) dne 26. března 2010 v budově SVŠE Znojmo na
Václavském náměstí.
6) Znojmo jako nejsilnější středověká hraniční pevnost jihu Moravy. Přednesena v rámci
Akademie III. věku dne 29. března 2010 v Městské knihovně ve Znojmě.
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7) Dějiny Znojma do r. 1618. Přednesena jako školení pro turistické průvodce po městě
Znojmě (REMO Agency) dne 9. dubna 2010 v budově SVŠE Znojmo na Václavském
náměstí.
8) Dějiny Znojma od r. 1618 do současnosti. Přednesena jako školení pro turistické průvodce
po městě Znojmě (REMO Agency) dne 16. dubna 2010 v budově SVŠE Znojmo na
Václavském náměstí.
9) Za archeologickými a historickými památkami dolnorakouského Egenburku. Celodenní
naučná exkurze v rámci cyklu vycházek Národního parku Podyjí pro veřejnost dne 2. října
2010 ve spolupráci s Mgr. Zdeňkem Čiţmářem.
10) Znojmo ve válkách zemí českých a rakouských. Přednesena dne 23. listopadu 2010
v Městské knihovně ve Znojmě.
Publikace:
Články:
1) Kacetl, J.: Historie měšťanského špitálu s kostelem sv. Alžběty, později sv. Kateřiny na
Horním předměstí Znojma. In: Kol.aut.: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k
60. narozeninám. Praha 2010, str. 618-631.
2) Kacetl, J: Plukovník Karel Kopal a jeho pomník ve Znojmě. In: Sborník Státního
okresního archivu Znojmo 2009, Znojmo 2010, str. 28-52.
3) Kacetl, J: Byl Moravský Krumlov založen Přemyslem Otakarem II.? In: Jan, L.-Kacetl, J.
(eds.): Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského
markraběte Přemysla Otakara II. Brno-Znojmo 2010, str. 117-125.
Kniţní publikace:
4) Jan, L. - Kacetl, J. (eds.): Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského
vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Vydala Matice moravská ve
spolupráci s občanským sdruţením „Pocta králi 2008“. Brno-Znojmo 2010. 264 stran.
Poznámka: Prezentace publikace veřejnosti proběhla v Domě umění Jihomoravského
muzea dne 19. listopadu 2010.
5) Kacetl, J. - Lazárek, P.: Poutní cesta Znojmo–Maria-Dreieichen. Průvodce pro pěší a
cyklisty. Vydala Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského. Znojmo
2010. 63 stran plus mapová příloha.
Poznámka: Prezentace publikace veřejnosti proběhla v Domě umění Jihomoravského
muzea dne 2. prosince 2010. V prosinci byla publikace propagována na stanici ČRo 1
Radioţurnál. Německá mutace této publikace by měla vyjít v průběhu roku 2011 na
základě získání finanční podpory z Dolního Rakouska.
Odborná redakce a oponentura:
– Pracoviště historie průběţně provádělo odbornou redakční přípravu „Hradišťské kroniky“,
která si klade za cíl poprvé publikovat starší archivní práce týkající se historie Hradiště sv.
Hippolyta u Znojma. Zejména „Dějiny proboštství Hradiště u Znojma“ z pera E. Sládka a také
novější syntetické statě od MUDr. Karla Fily ze Znojma. Kurátor spolupracoval
s kříţovnickým proboštem P. Hudcem, farářem od sv. Hippolyta na Hradišti. Kroniku vydá
Okrašlovací spolek ve Znojmě ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě v ediční
řadě Opera Znoymensia v první polovině roku 2011.
– Na ţádost nového ředitele Státního okresního archivu ve Znojmě Mgr. Davida Nehyby se
kurátor stal trvalým členem redakční rady Sborníku Státního okresního archivu ve
Znojmě, jenţ vychází v nepřerušené řadě od roku 1986. Pro připravovaný ročník 2009 a
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následující schválila ustanovená redakční rada (ve sloţení Mgr. Nehyba, Mgr. Bína, Mgr.
Markel Ph.D., Dr. Kacetl a Mgr. Vrzáková jako výkonná redaktorka) nový podtitul ve znění
„Historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska“. Sborník i nové
sloţení redakční rady tedy nebude úzce profilovaný na instituci znojemského státního archivu,
nýbrţ bude jakýmsi zastřešujícím periodikem pro historii a vlastivědu na Znojemsku a
Moravskokrumlovsku. Redakční rada zasedala ve dnech 31. května, 14. června a 9. listopadu.
Ročník 2009 sborníku vyšel s půlročním zpoţděním v prosinci 2010.
– V květnu a červnu provedlo pracoviště historie na ţádost Muzejní a vlastivědné společnosti
v Brně o.s. oponentní posouzení dvou článků, určených pro sborník Jižní Morava 2010.
Posuzované články byly: i) David Nehyba: Ke stavbě synagogy ve Znojmě v letech 18871888; ii) Jan Kozdas: Farní kostel sv. Jana Křtitele v Mašovicích (Problém stanovení
barevnosti vnějších fasád při nedostatku historických pramenů a nemožnosti provedení
sondážních průzkumů).
Nesplněné záměry:
1) Jiţ na sklonku roku 2009 připravený článek Dějiny městské správy ve Znojmě pro publikaci
„Představitelé města Znojma od středověku do současnosti“ v roce 2010 nevyšel z důvodu
odloţení vydání této publikace vydavatelem, Městskou knihovnou Znojmo.
2) Ţádost o dotaci spolku Přátel rakouské knihovny ve Znojmě na vydání dvojjazyčné
broţury „Bitva u Znojma 1809-2009“, která by vyuţila bohatého textového materiálu pro
autorskou výstavu Jihomoravského muzea na dané téma v roce 2008, nebyla úspěšná.
K publikování nedošlo.
3) Plánovaný článek o nálezu a zaměření třetího obléhacího tábora u hradu Cornštejna (jako
zpráva do časopisu Archaeologia historica) nebyl připraven z důvodů časové vytíţenosti
kurátora při jiných úkolech.
4) Plánovaná spolupráce na redakci velké knihy o Podyjí (fotografie B. Prokůpek) v roce
2010 neprobíhala, neboť Správa Národního parku Podyjí nesvolala ţádnou pracovní komisi
k tomuto úkolu.
3.2.6.Historie/řemesla
– přednáškový cyklus Jihomoravského muzea: přednáška Slovanská svatba (18. 3.)
– semináře: Textil v muzeu (16.–17. 6.); Týden vědy Filozofické fakulty MU (16. 11.)
– zprostředkování informací badatelům (celkem 12 osob): M. Kasalová (původ piána); PhDr.
L. Mlčák (zvony ve sbírkách JMM); L. a R. Plchovi (krajka na jihomoravských krojích);
PhDr. J. Kozdas (česlo z panského mlýna ve Vranově); doc. PhDr. T. Knoz (ikonografické
doklady kaţdodennosti v období renesance a baroka); V. Šulcová (rodný domek Prokopa
Diviše); p. Houda (kyjovský kroj); T. Filip (brašny, patrontašky a prachovnice ve sbírkách
JMM); V. Schallenbergerová (vegetační démoni); Z. Jurkovičová (perníkářství ve sbírkách
JMM); p. Toufarová (jezuitská kolej na mapách ze sbírek JMM); p. Zahradníček (němečtí
letci za II. světové války na Znojemsku)
publikace
–
Přínos
jednotlivých
vědních
oborů
ke
studiu
slovanské
mytologie.
Národopisný věstník, Praha: Česká národopisná společnost, XXV (68), 1, od s. 240–251,
12 s. ISSN 0323-2492. 2009.
3.2.7.Dějiny umění
– vyhlášení VI. ročníku výtvarné soutěţe pro děti s vystavením, vyhlášením výsledků a
oceněním v průběhu muzejní noci
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– Realizace doprovodných programů k vybraným výstavám v Domě umění (malování, kviz)
– badatelské vyuţití podsbírek dějin umění 3 badatelskými návštěvami
– organizace "Kulturního léta v Domě umění" - proběhla 3 divadelní představení
organizovaná JMM : Studio Lídy Trnkové - "Jak zvířátka uzdravila studánku", Komedianti na
káře - "Cirkus, divadlo pro děti s kejklíři a loutkami", Divadlo u Staré herečky - Jarmila
Vlčková - "O Šípkové Růţence"
publikace
– publikace: informace v regionálním tisku k výstavám JMM : Podyjí ve sbírce JMM, Ars
Olomuciana - Sdruţení výtvarných umělců Olomouc, Jindřich Štreit – Brána naděje, Jiří
Kolář – Ladislav Novák: Dialog – Picasso a Braque – koláţe, Vladimír Klein – sklo, Antonín
František Stehlík - Znojemsko
– spolupráce se regionálním periodikem Znojemský týden s články „Poklady z depozitáře“,
kde je pravidelně v kaţdém týdnu otisknut jeden obraz z podsbírky obrazů s doplňujícími
informacemi
3.2.8. Fotoarchiv a dokumentace
– Zajišťování badatelských návštěv - příprava materiálu, zajištění reprodukce vybraných
snímků, příprava smluv (9 badatelských návštěv).
– účast na školení programu Cesík 7.4.2010 v Brně.
– účast na školení „Archivní fotografie: identifikace historických technik a problematika
jejich preventivní konzervace“ 28.4.2010 v Technickém muzeu v Brně.

3.3.Oddělení sluţeb
3.3.1. Konzervátorské laboratoře
a) Člen komise konzervátorů - restaurátorů a preparátorů a člen pracovní skupiny textil při
AMG. Účast na workshopu „Archivní fotografie“ v TM v Brně 28. 4. 2010, dále na
odborném semináři „Oděvní doplňky-péče-průzkum-prezentace“ konaný v TM v Brně 16. –
17. 6. 2010 a účast na workshopu „Fotografické techniky 20. století a problematika jejich
stálosti“ konaný rovněţ v TM v Brně 20. 10. 2010.
b) Činnost v komisi konzervátorů – restaurátorů ve funkci zástupce Jihomoravské sekce,
organizace, člen KR při AMG, člen pracovní skupiny Textil a Kovy KR při AMG, člen
Revizní komise KR při AMG, účast na jednání výboru KR (Písek 8. – 9. 4. 2010), organizace
a účast na Konferenci KR v Uherském hradišti (6. – 9.9.2010).
c) V rámci „Muzejní noci“ byla společně s pracovištěm knihovny M. Nevrklovou realizována
soutěţ pro návštěvníky „Zvukové pexeso“ a ukázka pletení z papíru
d) Účast na seminářích organizovaných společností STOP (Společnost pro technologie
ochrany památek) na téma „Lepidla“ a „Restaurování slinuté keramiky“.
d) Akce pro vybrané školy v rámci Dne dětí s názvem „Hurá na prázdniny“ – pořádání
dětských her a ukázka pletení z papíru.
e) Účast na semináři Archeolog versus konzervátor organizovaný MCK TM v Brně a
přednesení dvou příspěvků na téma Latexové otisky v archeologii a Konzervace keramické
mísy na noţce.
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3.3.2. Výtvarná dílna
a) Zajištění doprovodných programů a dohled na Znojemské muzejní noci – 21. 5. 2010 a
k akci Hurá na prázdniny - 28. 6. 2010.
b) Grafická příprava a tisk propagačních materiálů k jednotlivým akcím JMM (letáky,
informační broţury, plakáty, pozvánky, prospekty, orientační tabule).
3.3.3. Knihovna
a) V dubnu byl sponzorsky zajištěn převoz putovní výstavy - Comestor – Otec Tří králů a
proběhla spolupráce s výtvarnou dílnou při instalaci a deinstalaci.
b) V rámci „Muzejní noci“ byla společně s konzervátorskou A. Dománskou realizována
soutěţ pro návštěvníky „Zvukové pexeso“.
c) Účast na 34. celostátním semináři knihovníků muzeí a galerií při AMG ve Vlastivědném
muzeu a galerii Česká Lípa 7. - 9. září 2010.
d) Účast na zasedání komise knihovníků muzeí a galerií jihomoravského kraje
e) Spolupráce na muzejní akci pro vybrané školy s názvem „Hurá na prázdniny“ – pořádání
dětských her s A. Dománskou.
f) Účast na kolokviu Muzea, autorský zákon a digitalizace.
3.3.4. Dokumentace
a) Příprava „Muzejní noci“ – promítání pásma „Z pohádky do pohádky aneb krása starých
pohádek na diafilmech“ a příprava střepového materiálu pro oddělení archeologie.
b) Spolupráce na akci „Hurá na prázdniny“ – promítání pásma „Z pohádky do pohádky aneb
krása starých pohádek na diafilmech
3.3.5. Správce VT
a) Technické zajištění Přednáškového cyklu JMM dle poţadavků přednášejících bylo
realizováno v 1. čtvrtletí 2010.
b) Po ukončení sezóny a na konci roku byly zpracovány inventury prodeje pokladen na
znojemském hradě, v MK, v DU a na zřícenině Cornštejn, čtvrtletně byly provedeny
kontroly pokladen.
c) Technické zajištění ozvučení akce Muzejní noc v MK, fotodokumentace, vystoupení ve
skupině historického šermu v MK.
d) Správa sítě, serveru, realizace cenových nabídek (PC, periférie, komponenty), aktualizace
ekonomického SW SYSEL a SYSLÍK, správce pošty a datové schránky.

4. KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
Pro tuto činnost nemáme vyčleněného stálého pracovníka.

4.1. Sbírkotvorné oddělení
4.1.1Botanika
– pokračování spolupráce ze ZŠ Václavské náměstí na školním vzdělávacím programu
„Přírodou ke vzdělávání“ – proběhlo dle plánu
– příprava přednášek či jiných aktivit pro školy – ze strany škol benyly vzneseny konkrétní
poţadavky
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– organizace akce pro školy „Hurá na prázdniny“ (nad rámec plánu činností)
4.1.2. Geologie
– Spoluúčast na přípravě „on air“ expozice na střeše nově zrekonstruovaného zařízení
vodáckého odd. Neptun (příprava vzorníku typických hornin z údolí Dyje).
– Účast na proţitkové akci zaměřené na šetrné vyuţívání surovinových zdrojů kterou pořádala
dne 14.4. ZŠ v Šatově (beseda ke Dni Země zaměřená na lokální geologické zajímavosti a
historii zpracování místních surovin v továrně na kameninu).
– Příprava mimořádné komentované prohlídky výstavy Putující kameny…pro klienty o.s.
Ţivot trochu jinak a brněnského TyfloCentra (26.2.).
– Poskytnuty byly komentované prohlídky expozice Neţivá příroda Znojemska (4x pro
potřeby ZŠ, 2x pro potřeby SŠ).
– Pro neplánovanou akci „Hurá na prázdniny“ bylo připraveno improvizované stanoviště
s vodní nádrţí a rýţovacími pánvemi, kde bylo moţné vyzkoušet práci zlatokopa.
4.1.3. Zoologie
– reprezentace ČR na 21. Mezinárodní biologické olympiádě v Korei (červenec, 10 dnů) –
účast na této akci neproběhla, vzhledem ke kolizi termínu s výzkumnou cestou. Na základě
nově vytvořeného organizačního schématu se předpokládá alternace dvou osob v realizačním
týmu MBiO, tedy účast A. Reitera jedenkrát za dva roky.
– pokračování spolupráce ze ZŠ Václavské náměstí na školním vzdělávacím programu
„Přírodou ke vzdělávání“ – proběhla dle plánu 21. 9.
– spolupráce s přírodovědným seminářem gymnázia Pontassievská (učitelka Michaela
Leischnerová) – proběhly dvě exkurze, 20. 1. – zimující ptáci na řece Dyji ve Znojmě a
29. 4. – oblast nížinných luhů Trávní Dvůr
– příprava přednášek či jiných aktivit pro školy – o přednášky na školách nebyl projeven
zájem. Během roku bylo realizováno pět komentovaných prohlídek expozice Ţivá příroda
Znojemska – studenti muzeologie MU Brno, studenti odborné biologie Univerzita Essen,
Gymnázium Brno, Táborská, ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou, rybářský kroužek při Domě
dětí a mládeže Znojmo (prohlídka včetně výstavy Mokřady Znojemska)
– nad rámec plánovaných aktivit
– úvodní přednáška a spolupráce v terénu v rámci terénní exkurze magisterského
studia katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK Praha
– terénní exkurze pro studenty odborné biologie University Essen – NP Podyjí (3. 6.)
– konzultace diplomové práce studentky Lenky Klebanové (kat. ekologie UP
Olomouc) – obhájena 10. 6.
– oponentský posudek bakalářské práce Zdeňka Mačáta (kat. zoologie UP Olomouc)
4.1.4. Archeologie
– prezentace přednášky na téma „Lovci starší a mladší doby kamenné (paleolit, mezolit)“ pro
školy, předjaří 2010 (v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. b))
– na vyţádání proběhla exkurze pro ZŠ, SŠ a VŠ v expozici archeologie s odborným
výkladem (třídy ZŠ Prosiměřice, Gymnázia Polesného ve Znojmě a FF MU Brno).
– spolupráce při programu pro děti – ZŠ Václavské náměstí, program v Karolininých Sadech.
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4.1.5. Historie
- Pokračovala spolupráce se školami:
 Dne 7. ledna 2010 kurátor přednesl celkem pět 45minutových přednášek na téma Dějinná
úloha Znojma jako obranné pevnosti na jižní hranici Moravy pro ţáky 6. a 7. tříd
Základní školy JUDr. Mareše na Klášterní ul. ve Znojmě.
 Kurátor zapojil do řešení úkolu ediční přípravy Hradišťské kroniky (viz oddíl 3.
Interpretace výše) učitele dějepisu Mgr. Jiřího Ludvíka a jeho studenty maturitního
ročníku Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Studenti dostali za úkol převést a
patřičně upravit strojopis Dr. Karla Fily do elektronické podoby.
 Dne 22. června 2010 proběhla celomuzejní akce Hurá na prázdniny, v rámci které
připravil kurátor v prvním patře Domu umění program pro ţáky tříd I. stupně
znojemských základních škol. Ţáci dostali za úkol luštit pomocí klíče několik textů,
napsaných švabachem. Texty skrývaly hádanku, kterou ţáci poté se zájmem luštili.
Kurátor také vedl školení dvou vysokoškolských studentek při výkonu jejich odborné praxe:
 Petra Podsedníková, studentka 3. ročníku učitelství na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, byla proškolena ze základů práce muzejního historika. Praxe trvala 30
hodin v srpnu 2010.
 Blanka Veselá, studentka 3. ročníku učitelství na Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, byla proškolena ze základů muzejnické práce. Praxe trvala 30 hodin
v říjnu 2010.
4.1.6. Historie/řemesla
– spolupráce se školami: „Hurá na prázdniny“ – den plný her pro děti (28. 6.)
– ZŠ Václavské nám. – realizace dne s otázkami z oblasti řemesel a lidové kultury na
Znojemsku (21. 9.)
– metodická spolupráce se studenty vykonávajícími své školní praxe v Jihomoravském muzeu
(Eliška Leisserová a Alena Valová po týdnu, Klára Nádaská dva týdny)
4.1.7. Dějiny umění
– připravena přednáška pro studenty středních škol na téma: „Výtvarná kultura ve Znojmě v
1. polovině 20. stoletní
– nabídka prohlídky budovy Domu umění a stálých expozic s výkladem
4.1.8. Fotoarchiv a dokumentace
– Příprava přednášky pro školy na téma Návštěvy prezidentů Masaryka a Beneše ve Znojmě
(návštěvy Státního okresního archivu ve Znojmě, vyhledávání fotografií, příprava prezentace
atd.). Přednáška se nakonec z důvodu nezájmu ze strany škol nekonala.
– Školení a metodická spolupráce se studenty během jejich vyučovací praxe (Eliška
Leisserová, Alena Valová, Klára Nádaská).

4.2. Oddělení služeb
Konzervátorské laboratoře
a) Spolupráce s Domem dětí – archeologický krouţek (vedoucí Mgr. Leoš Malena).
b) Dohled při odborné praxi – Filip Řezník, student oboru restaurování keramiky Vyšší
odborná škola restaurátorská v Brně.
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c) Spolupráce se studentkou na odborné praxi Veronikou Šulcovou při přípravě kyjovského
kroje pro výstavu „Hospodářský rok na vsi“; konzultace.
d) Odborná spolupráce se soukromou restaurátorkou kamene Michaelou Mrázovou,
s restaurátorkou textilu akad. mal. Zdeňkou Kuţelovou, s kolegy Technického muzea v Brně
(konzervátorská pracoviště, MCK TM v Brně).

5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
5.1. Sbírkotvorné oddělení
5.1.1.Botanika
– práce na programovém projektu Ministerstva kultury ČR DE07P04OMG006 „Výzkum a
dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických
údajů a muzejních sbírkových fondů“.
– terénní výzkum a dokumentace výskytu významných druhů rostlin a rostlinných
společenstev probíhali průběţně během vegetační sezóny převáţně společně s terénními
cestami a v návaznosti na výzkumnou činnost pracoviště geologie a zoologie JMM. Probíhala
také průběţná fotodokumentace významných taxonů, rostlinných společenstev a lokalit
Znojemska
– botanický průzkum vybraných lokalit regionu zaměřený na výskyt cévnatých rostlin,
mechorostů a lišejníků a významných rostlinných společenstev proběhl dle plánu
– zpracování odborných posudků v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2 písm. e); v
průběhu roku 2010 byl zpracován dodatek k odbornému stanovisku k výskytu chráněných a
vzácných druhů rostlin a ţivočichů na pozemcích p. č. 647/1 a 759 v k.ú. Znojmo-město
(lokalizace Gagea bohemica subsp. bohemica na svazích pod hradem)
– monitoring stavu populací významných druhů a managementových zásahů v NP Podyjí –
příprava projektu dlouhodobé monitorovací aktivity v návaznosti na činnost Správy NP,
získávání základních dat v terénu
– mimo výše uvedených projektů byly realizovány tři placené průzkum. Byly to:
– průzkum přírodovědných hodnot lomu Hostěradice (pro Českomoravský štěrk, a. s.)
– průzkum EVL Boţický mokřad (pro Natura servis)
– botanická inventarizace vybraných lokalit NP Podyjí (pro Správu NP Podyjí)
5.1.2. Geologie
Vlastní výzkumná činnost pracoviště byla v roce 2010 zaměřena na následující témata:
– základní výzkum a hmotná dokumentace krystalinika a pokryvných útvarů vyuţíval řady
dočasných odkryvů vzniklých v souvislosti se stavební činností (zakládání staveb, liniové
odkryvy při budování inţenýrských sítí, aj.)
– periodická dokumentace loţisek nerostných surovin v regionu probíhala ve spolupráci se
členy Těţební unie (kamenolomy Hostěradice, Tasovice, Pavlice, Police, Zblovice, pískovny
Boţice, Troskotovice)
– v rámci výzkumné činnosti pracoviště byla průběţně pořizována fotodokumentace
významných geologických a geomorfologických jevů na Znojemsku a v přilehlých
jednotkách Českého masivu a Západních Karpat;
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– pokračoval výzkumu těţkých minerálů v povodí Dyje a Jevišovky, přičemţ byly získány
nové poznatky o těţkých koncentrátech z primárních eluvií (Nový Petřín, Podmyče, Slatina,
Černín);
– v rámci výzkumu vltavínů na Znojemsku byl sledován výskyt vltavínových a jim
příbuzných sedimentů (v okolí Slatiny, v okolí Boţic a na Vranovsku)
– sledování výskytů a sloţení měkkýší fauny v neogenních nebo přeplavených sedimentech
na Znojemsku probíhalo na lokalitách u Hostimi, Šatova, Hostěradic, Troskotovic, Přímětic.
Terénní výzkumné a dokumentační práce geologa probíhaly i ve spolupráci s ostatními
pracovišti JMM. Šlo především o:
– mezioborovou spolupráci v rámci terénní činnosti přírodovědných pracovišť
(botanika, zoologie) – spolupráce na vyhotovení přehledu poznatků o kamenolomu
v Hostěradicích;
– mezioborovou spolupráci v rámci záchranných archeologických výzkumů a stanovení
provenience surovin (archeologické pracoviště JMM a znojemské pobočky ÚAPP
Brno)
Výsledky činnosti byly zpřístupňovány státní správě a veřejnosti v souladu s § 10a zákona
483/2004 Sb.
5.1.3. Zoologie
Výzkumná aktivita pracoviště byla v roce 2010 soustředěna především na řešení
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 soutěţe vyhlášené Ministerstvem kultury ČR.
– v roce 2010 proběhla třetí etapa projektu, zahrnující zejména zpracování získaných dat do
formy vědeckých publikací. V omezené míře probíhal ještě sběr dat v terénu, především se
jednalo o jednu odchytovou kampaň drobných zemních savců (duben) a dále o vyuţití nově
ověřované metody výzkumu potápníků a obojţivelníků odchytem do vnaděných ţivolovných
pastí (duben, květen).
V rámci přípravy publikace k rozšíření potápníků byla navštívena a excerpována
sbírka Regionálního muzea v Mikulove, sbírku Moravského zemského muzea prověřil kolega
Dr. Hájek z NM Praha.
Realizována byla rozsáhlá spolupráce s pracovištěm botaniky a se spoluřešiteli
z Národního muzea Praha (Dr. Benda, Dr. Hájek) a externími spolupracovníky (V. Křivan), a
to jak v terénu, tak při vytváření a precizování databází nálezů, při přípravě rukopisů
publikací a při vytváření závěrečné zprávy z projektu.
Obsáhlá závěrečná zpráva z projektu (45 stran + 38 stran příloh) byla připravena
v posledních dnech roku a na počátku ledna 2011 předloţena poskytovateli podpory – Odboru
muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR.
Mimo programového projektu pokračovaly tradiční monitorovací aktivity, které mají smysl
pouze při velmi dlouhodobém systematickém sběru dat. Realizován byl:
– Výzkum ptáků NP Podyjí – zimní sčítání vodních ptáků na řece Dyji (i mimo NP) – 15. a
16. 1.
– Monitoring zimovišť netopýrů – tradiční monitorovací aktivita, 5 dní na přelomu ledna a
února
– Monitoring letních kolonií netopýrů na Znojemsku – 5 dní, červen/červenec
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– Monitoring netopýrů v době letové aktivity na lokalitě Ledové sluje (18. 4., 20. 6., 2. 9.)
ve spolupráci se Správou NP Podyjí, ČESON a AOPK ČR
Monitorovací aktivity týkající se netopýrů byly realizovány jako placená zakázka pro Českou
společnost pro ochranu netopýrů.
– Monitoring stavu populací významných druhů a managementových zásahů v NP Podyjí –
příprava projektu dlouhodobé monitorovací aktivity v návaznosti na činnost Správy NP –
proběhla pouze diskuse moţných témat a mechanizmů monitoringu, vlastní monitorovací
aktivita byla v roce 2010 zahájena pouze v oboru botaniky
– podíl na projektu výzkumu fauny netopýrů Blízkého východu ve spolupráci s Národním
muzeem a PřF UK Praha. Projekt pokračoval za obdobných podmínek, jako tomu bylo v roce
2009. A. Reiter se zúčastnil zahraniční expedice na přelomu září a října, účast byla řešena
formou neplaceného volna. Výsledky expedice budou obdobně jako v předchozích letech
vyuţity jak vědecky (publikačně), tak také pro popularizační účely (přednášky, vyuţití
fotodokumentace pro výstavy a expozice).
– podíl na výzkumu zimování a letové aktivity netopýrů rodu Pipistrellus na lokalitě Nový
Hrádek u Lukova. Výzkum byl v prvním pololetí 2010 ukončen. Na výzkumu se podíleli
Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. z PřF MU Brno a Bc. Lenka Klebanová z UP Olomouc.
Výsledky byly komentovány v předchozích kapitolách (publikace, kulturně-výchovná
činnost).
– podíl na projektu výzkumu biologie netopýra nymfina (Myotis alcathoe) v ČR – projekt
probíhá v ČR především na střední Moravě, na Znojemsku pokračoval sběr genetických
vzorků v rámci jiných výzkumných a monitorovacích aktivit (získáno 36 vzorků).
– zapojení do přeshraničního výzkumu v rámci projektu „Příroda bez hranic“
– v roce 2010 byla dokončena terénní část projektu zahrnující netopýry, byla připravena
společná publikace výsledků jak formou odborného článku, tak příspěvkem na Mezinárodním
kongresu o výzkumu netopýrů v Praze (viz kap. interpretace). V rámci tohoto projektu
proběhl zimní monitoring a část monitoringu letové aktivity netopýrů v přímé spolupráci
s kolegy z Rakouska. Pokračovala také ornitologická část projektu, do ní budou zařazeny
monitoringy ptáků (viz výše).
– na základě objednávky práce od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pokračovalo
mapování obojživelníků a plazů v dalších čtyřech faunistických čtvercích Znojemska.
Mimo to byla realizována pilotní část projektu zaměřeného na čolky z druhové skupiny
čolka velkého. Realizováno bylo mapování lokalit a testování efektivity metod průzkumu
(metoda vnaděných pastí). Práce nebyla finančně náročná a probíhala současně s placeným
mapováním, případně s průzkumem v rámci projektu výzkumu mokřadů, proto nebylo nutné
ji speciálně financovat.
– mimo výše uvedených projektů byly realizovány tři placené průzkumy, resp. expertízy.
Byly to:
– průzkum přírodovědných hodnot lomu Hostěradice (pro Českomoravský štěrk, a. s.)
– odborné stanovisko k výskytu obojţivelníků pro plány péče o EVL (Natura servis)
– vertebratologický průzkum městského parku Husovy sady (pro Město Znojmo)
Ačkoli v plánu práce bylo deklarováno, ţe nebudou přijímány časově náročnější výzkumné
akce, tak právě vertebratologický průzkum v městském parku byl velmi časově náročný a
vynutil si omezení některých jiných plánovaných aktivit (zejména v oblasti práce se sbírkami,
ovlivnil také rychlost přípravy některých plánovaných publikací). Nicméně, město Znojmo je
významným partnerem naší organizace a průzkum potřebný jako podklad pro plánovanou
rozsáhlou rekonstrukci parků byl odborně plně v moţnostech pracoviště, zároveň by bylo
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komplikované najít pro tento úkol jiného vhodného zpracovatele. Proto byla tato zakázka
přijata, navzdory původní dikci plánu a přes nutná omezení jiných aktivit.
5.1.4.Archeologie
– dle zákona 1987, O státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) jsem
provedla tyto archeologické výzkumy:
1/2010 Tasovice - skrývka pískovny
2/2010 Oleksovice – oplocení hřbitova s kolumbáriem
3/2010 Znojmo – Suchohrdelská – obchodní centrum Znojmo
4/2010 Olbramkostel – fotbalové hřiště, parkoviště a obsluţná komunikace
5/2010 Tavíkovice – zámek, kanalizace
6/2010 Revitalizace centrální části města Moravský Krumlov – racionalizace autobusové
dopravy
7/2010 Křepice – fotovoltaická elektrárna
8/2010 Lechovice – přestupní uzly IDS na silnici I/53
9/2010 Lukov – odvodňovací ţlaby
10/2010 Znojmo – Dobšická ulice – okruţní křiţovatka
11/2010 Znojmo – ul. Vrchlického, oprava vodovodu
12/2010 Hrabětice, stavební úprava NN, VN, kabelové vedení NN Šanov
13/2010 Znojmo, ulice Obrokova 23
14/2010 Znojmo – Karolininy Sady, etapa I.
15/2010 Znojmo – Kuchařovická – oprava vodovodu
16/2010 Ţerůtky – INŹ pro rodinné domy
17/2010 Olbramovice – INŢ pro rodinné domy
18/2010 Znojmo – Dobšická, cyklostezka
19/2010 Znojmo – Park 17. Listopadu, rekonstrukce
20/2010 Těšetice – Golfové hřiště
21/2010 Suchohrly u Miroslavi, kostel sv. Markéty
22/2010 Znojmo – přechody na I/38
23/2010 Cornštejn – rekonstrukce areálu
– výzkumné a dokumentační práce v terénu probíhaly ve spolupráci s ostatními pracovišti
JMM, zejména s geologií a konzervátorskou laboratoří. Výsledky činnosti jsou zpřístupněny
státní správě a veřejnosti v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst. 2.
– v rámci výzkumné činnosti pracoviště byla průběţně pořizována fotodokumentace
významných nálezů, zemních prací a lokalit Znojemska.
– v souladu s § 10a zákona 483/2004 Sb., odst.2 písm. e) jsem zpracovala tyto odborné
posudky, které se týkaly prací neohroţující archeologické památky: fyzické osoby (posudek
F1 – F8) a město – odbor rozvoje (posudek VBD 1 – 3).
– povrchový průzkum vybraných lokalit regionu proběhl v rámci archeologických dohledů.
– byla uplatněna spolupráce s dalšími archeologickými institucemi (Archeologický ústav
Akademie věd Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, Muzeum a informační
centrum Vedrovice aj.)
5.1.5.Historie
– Průběţně probíhal pramenný výzkum v SOkA Znojmo, Městské knihovně Znojmo s
vyuţitím odborné literatury a edicí pramenů z knihovny JMM a pomocí meziknihovní
výpůjční sluţby. Témata výzkumu byla:
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1) Stavebně-historický vývoj železniční sítě na jižní Moravě a v Dolním Rakousku se
zaměřením na oblast Znojma a jeho okolí
Výzkum byl základní součástí přípravy výstavy „140 let ţelezné dráhy na Znojemsku“
(viz oddíl 2. Prezentace výše). Výsledný produkt – populárně naučný text s bohatým
obrazovým doprovodem – poslouţí jako náplň pro chystanou stejnojmennou publikaci,
která s očekávanou dotační podporou Města Znojma vyjde v roce 2011.
2) Stavebně historický vývoj areálu sdruženého kláštera Panny Marie ve Znojmě
Několika pramennými sondami došlo k upřesňování poznatků z výzkumu z roku 2009.
3) Vývoj městského hradebního opevnění ve Znojmě
V průběhu roku byl kurátor odborem rozvoje MÚ Znojmo i nadále zván na občasné
konzultace ve věci probíhající obnovy úseku hradebního opevnění na ulici Dolní Česká
a Střelniční věže, kde naplno vyvstal odborně-metodologický spor mezi investorem (tj.
Město Znojmo, podpořené odborným stanoviskem pracoviště historie JMM) a NPÚ ú.o.p.
Brno ve věci některých dílčích aspektů rekonstrukčních úprav, zejména ve věci zastřešení
hradební věţe. V tomto ohledu poskytl kurátor několikrát odborná vyjádření pro média,
v dubnu pak sepsal oponenturu na některá stanoviska obsaţená v operačním průzkumu
PhDr. V. Razíma z NPÚ Praha pro účely správního řízení před výkonným orgánem státní
památkové péče. Dne 3. září se kurátor zúčastnil minikonference, pořádané Ing. Karlem
Fialou ze Znojma, která měla za cíl nalézt moţný dialog mezi konfliktními stranami
v tomto odborném sporu.
4) Stavebně-historický vývoj hradu Cornštejna
Pokračovala spolupráce s kreslířem Bc. Romanem Filou, který na základě autorské
smlouvy nakreslil pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě několik ideálních rekonstrukcí
podob hradu Cornštejna v průběhu 15. a 16. století, tj. před jeho zpustnutím. Kolorované
kresby jsou oskenovány ve velkém rozlišení a budou pouţity jako obrazový materiál pro
plánovaný informační systém na hradě Cornštejně a nové vydání broţury o dějinách hradu
v roce 2011. Kurátor rovněţ zajistil pro Jihomoravské muzeum kolekci nových leteckých
fotografií hradu Cornštejna od fotografa Ing. Davida Molíka. Spolupráce také probíhala
s Mgr. Ludmilou Kurdíkovou, doktorandkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, která pro svoji disertaci provedla na Cornštejně odběr několika vzorků
omítek a malt. Vzorky budou analyzovány ve vědeckých laboratořích v Česku a také
v Kanadě a výsledky budou muzeu předány v roce 2011.
– Vypracované nepublikované analýzy (nad rámec plánované činnosti):
1) Nález pamětních dokumentů a předmětů v makovici věže farního kostela Jména Panny
Marie ve Slupi – odborné určení. Vypracována v říjnu 2010. 9 stran Word.
2) Nález pamětních dokumentů a předmětů v makovici věže farního kostela Panny Marie
Bolestné v Načeraticích u Znojma - předběţné odborné určení. Vypracováno v říjnu 2010.
5 stran Word.
– Příprava komplexního pětiletého projektu Velké dějiny Znojma, jehoţ partnerem má být
pracoviště historie Jihomoravského muzea ve Znojmě, byla v roce 2010 pozastavena, neboť
vedení města Znojma (objednatel projektu) kvůli ekonomické krizi definitivní schválení a
spuštění projektu odloţilo na dobu neurčitou.
– Ve věci finálních úprav na Kopalově pomníku ve Znojmě (rekonstrukce jeho ozdobných
atributů a nápisů) zpracoval kurátor v lednu 2010 odborné vyjádření pro vedení města
Znojma, které bylo pouţito v oficiální odpovědi pro občanské sdruţení Kruh občanů České
republiky vyhnaných z pohraničí v r. 1938. Pro účely slavnostního otevření rekonstruovaného
Komenského náměstí dne 27. srpna 2010 připravilo pracoviště historie JMM pamětní
dokumenty, které byly uloţeny do nové schránky a umístěny zpět do základního kamene
Kopalova pomníku. Stejnopis pamětní listiny bude po kompletaci uloţen do sbírek JMM.
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– V únoru vypracoval kurátor na ţádost sekretariátu starosty a odboru majetkového MěÚ
Znojmo odborné podklady pro stanovení základní koncepce moţného využití Louckého
kláštera ve Znojmě ve veřejném zájmu.
– V červnu proběhla konzultace s odborem rozvoje MěÚ Znojmo ve věci ideového zadání pro
pomník legionářů v prostoru před znojemským nádraţím, u budovy celnice.
– V listopadu a prosinci provedlo pracoviště historie JMM na ţádost odboru školství, kultury
a památkové péče MěÚ Znojmo doplnění příslušných pasáţí a korekturu aktualizace
strategického dokumentu „Program regenerace MPR Znojmo“ (49 stran).
– Probíhala spolupráce s historikem Mgr. Martinem Markelem, Ph.D. (Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity Brno) ve věci zpřístupnění materiálů ze sbírek JMM k dějinám obcí
Jaroslavice a Dyjákovice.
– Dne 30. září 2010 se kurátor společně s muzejními kolegy Mgr. Nejedlou a Mgr. Šmerdou
účastnil prezentace výsledků archeologického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity (Doc. Klíma) na Hradišti u Znojma.
– Kurátor byl členem přípravné pracovní skupiny pro přeshraniční projekt Znojmo-Retz, Cíl
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, týkající se výzkumu a
prezentace starých tisků z okruhu kláštera v Louce u Znojma. Dne 17. června 2010 se kurátor
zúčastnil pracovního jednání v dané věci v Moravské zemské knihovně v Brně.
– Ve dnech 15.-16. října se kurátor podílel na organizaci výjezdního doktorského semináře
prof. Dr. Martina Wihody Ph.D. z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, kterého se zúčastnilo 13 doktorandů. Seminář sestával z přednáškového a
diskusního bloku v prostorách Znojemské Besedy a prohlídky města Znojma, zejména pak
hradní rotundy.
5.1.6.Historie/ řemesla
– studie materiálů: obřadnost slovanských národů (srbské zvyky a obyčeje v zimním období,
Bůh Veles, srovnání moravských a ruských zvyků a obyčejů v období letního slunovratu,
názvy měsíců u slovanských národů, tradiční svatba, štědrovečerní zvyky a obyčeje, iniciace
dívek ve slovanském prostředí, vodníci na Moravě, snáře v lidovém prostředí Českých zemí),
lidová strava na Znojemsku, lidové stavitelství na Znojemsku (dohledání fotodokumentace
v archivu JMM ve spolupráci s A. Drozdovou)
– ve spolupráci s knihovnou JMM (M. Nevrklová), Městskou knihovnou Znojmo i Ústavem
evropské etnologie při FF MU Brno průběţný sběr dat o národopisu znojemského regionu
– spolupráce s kolegy z komise regionální historie Moravy a Slezska a etnografické komise
v rámci AMG
5.1.7.Dějiny umění
– probíhající sběr dat o keramické historii znojemského regionu (s vyuţitím archivních
pramenů SOkA Znojmo) se zaměřením na keramika Stefana Erdöse a keramickou firmu
Ditmar. Plánované vyuţití informací k chystané školní práci, dosud nepublikované.
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6. PROPAGACE
6.1.Sbírkotvorné oddělení
6.1.1. Historie
– V lednu poskytl kurátor vyjádření pro reportáţ České televize Brno ve věci fenoménu
blesků a vědeckého díla Prokopa Diviše u památníku v Příměticích.
– V lednu taktéţ spolupracoval s Annou Štětinovou a televizí RTA Jiţní Morava (vysílání na
kanálu Prima) při natáčení propagačního dokumentu z cyklu „Kam jedeš“ v dílu o Znojmě
nazvaném „Do zimního království“.
– Na jaře se kurátor podílel na německojazyčné podobě propagačních letáků JMM
k znojemskému hradu a hradu Cornštejnu.
– V dubnu spolupracoval kurátor s redakcí MF Dnes při přípravě článku o dalším osudu
louckého kláštera.
– V měsíci květnu kurátor zodpovídal za obsahovou náplň a redakci propagačního letáku
k hradu Cornštejnu v rámci povinné publicity k projektu stavebních úprav, na který byly
získány prostředky z fondů EU. V srpnu také kurátor poskytl v tomto ohledu několikrát
vyjádření pro místní tisk a Českou televizi (Události v regionech - 30. srpen). Dne 23.
listopadu prezentoval kurátor cíle projektu před oficiální delegací z Chorvatska, která v těch
dnech navštívila Jihomoravský kraj.
– Dne 28. května kurátor spolupracoval s produkčním štábem televizního pořadu České
televize „Chalupa je hra“ při natáčení v prostorách znojemské rotundy.
– Dne 8. července kurátor natáčel opět s Annou Štětinovou a televizí RTA Jiţní Morava
propagační dokument z cyklu „Kam jedeš“, konkrétně díl o Cornštejně nazvaný „Na
Vranovskou přehradu“.
– V měsících srpnu a září se kurátor ve spolupráci s A. Reiterem a J. Frecerem podílel na
redakci nového propagačního letáku ke všem návštěvnickým objektům Jihomoravského
muzea ve Znojmě.
– V prosinci se kurátor ve spolupráci s J. Frecerem podílel na přípravě náplně a redakci
nového propagačního letáku k Domu umění.
– Průběţně kurátor spolupracuje při propagaci regionální historie s redaktorkou Annou
Černou z redakce regionálního zpravodajství Českého rozhlasu Brno.
– Od srpna do listopadu probíhala spolupráce s Městem Znojmem a firmou Kofroň
Production & Advertising, s.r.o. ve věci projektu „Objevte Znojmo“, jehoţ cílem bylo
vytvoření nového, moderního turistického informačního systému ve městě Znojmě a lepší
navigace znojemských památek a také muzea. Kurátor se stal odborným konzultantem
textové, obrazové i koncepční části projektu. Za tímto účelem byla provedena časově
omezená kompilace dostupných informací o znojemských kulturních památkách. Výstupy
projektu, na kterých se kurátor bezprostředně podílel, jsou audioprůvodci na vyhlídkových
bodech Znojma, broţura Objevte Znojmo ve 4 jazykových mutacích a nové rozcestníky a
ukazatele v ulicích Znojma.
6.1.2.Historie/ řemesla
– propagační materiály společně s ostatními pracovišti Jihomoravského muzea (Skládačka
JMM)
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– informování médií (převáţně regionálních) o výsledcích pracoviště: provizorní depozitáře a
chystané depozitní prostory v Hnanicích; výstava „Hospodářský rok na vsi/Velikonoce –
svátky jara“; pořad „Kam jedeš“ televizní stanice RTA (památník Prokopa Diviše a rotunda
sv. Kateřiny); rotunda pro Český rozhlas; článek a rozhovory poskytnuté regionálnímu tisku a
České televizi o otevření nové expozice Zbraně orientu; informace o štědrovečerních zvycích
a slovanských oslavách zimního slunovratu pro Český rozhlas
6.1.3.Dějiny umění
– spolupráce při realizaci reklamních bannerů na fasádě Domu umění k výstavám JMM, které
kurátorsky zajišťuje oddělení dějin umění
– realizace/spolupráce při tvorbě plakátu k výstavám JMM: Podyjí ve sbírce JMM, Ars
Olomuciana - Sdruţení výtvarných umělců Olomouc, Jindřich Štreit – Brána naděje, Jiří
Kolář – Ladislav Novák: Dialog – Picasso a Braque – koláţe, Antonín František Stehlík –
Znojemsko, Fotofest 2010 - Zdeněk Dvořák - Děti z internátu, Oblastní charita Znojmo –
Ateliér Samuel Znojmo
– spolupráce při dodání fotografií k repasu propagační skládačky JMM k minoritskému
klášteru, fotografie pro skládačku Domu umění JMM
– spolupráce při realizaci propagační skládačky Domu umění.

6.2.Oddělení služeb
6.2.1.Správce VT - propagace
a) Spolupráce při přípravě propagačních letáků (dvouměsíčníku), obsahová náplň a
spolupráce při realizaci plakátů, letáků, orientačních tabulí, pozvánek k výstavám a ostatním
akcím JMM.
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 poţadavků, aktualizace internetové stránky
JMM www.znojmuz.cz.
c) Zajišťování prodeje publikací, katalogů, pohlednic a ostatních suvenýrů, včetně vstupenek
s vyuţitím počítačů nainstalovaných ve vrátnicích v DU, MK, na hradě a na Cornštejně.
6.2.2.Výtvarná dílna
a) Grafické řešení a realizace pozvánek, plakátů, letáků, informačních broţur, prospektů,
propagačního materiálu, orientačních tabulí.
b) Spolupráce při reklamě, propagaci jednotlivých akcí JMM, při vernisáţích, prezentace
propagačních a prodejních materiálů JMM na všech objektech JMM.
6.2.3. Knihovna
a) Průběţné vedení skladové agendy, zásobování prodejních míst sortimentem, vedení
skladové agendy v PC, nákup sortimentu publikací a zboţí a realizace komisního prodeje.

7. PLÁNOVÁNÍ
7.1. - identifikace bezprostředních priorit
 minoritský klášter realizace oprav a investice za pomocí účelových dotací od
zřizovatele:
- instalace elektrického topení v archeologické expozici a části minoritského kláštera
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- oprava staticky narušené chrámové gotické zdi, odstraněno dřevěné obloţení schodů
do 1. patra, byly vyměněny 4 ţelezná nevyhovující okna v bývalé kapitulní síni
 Hnanice - dle projektové dokumentace byla dokončena přestavba bývalé celnice pro
depozitáře fondu dějin umění, historie a archeologie, souhlas s kolaudací byl vydán
22.12.2010, rovněţ byly prostory 20.12. vybaveny speciálními úloţnými systémy
 díky první dotaci ze státního rozpočtu programu ISO A, byla provedena kabeláţ a
zatrubkování pro elektrickou poţární signalizaci a elektrickou zabezpečovací
signalizaci v depozitářích v Hnanicích, díky druhé pak elektrická zabezpečovací
signalizace bez napojení na PCO Policie ČR
 Dotace z EU na projekt „Zřícenina hradu Cornštejn“ získána – smlouva na stavební
práce byla podepsána v září, práce byly zahájeny
 z důvodu pokračování započaté rekonstrukce hradu – střední část, přestěhování
sbírkových předmětů z depozitářů a expozic do náhradních prostor
 realizace nové expozice zbraní orientu v kapitulní síni minoritského kláštera –
vernisáţ se uskutečnila 17.12.
 v případě získání dotace z programu MPR – výměna oken a dveří v zadním traktu
minoritského kláštera – nebylo realizováno město získalo pouze 170 tis.Kč, bude
podána znovu ţádost pro rok 2011
- analýza sbírek
 ve všech podsbírkách byla dle plánu provedena inventarizace
 v archeologické sbírce pokračovala celková revize
 restaurování sbírkového fondu dodavatelsky – bylo restaurována elektrická svítilna,
puška, jatagan, plátěné brnění
 konzervace a preparace sbírkového fondu v laboratořích – mimo jiné pro expozicí
„Zbraně orientu“ bylo konzervováno cca 160 ks zbraní a především pak samurajská
zbroj, která byla ve velmi špatném stavu
 rozšiřování sbírkového fondu vlastním sběrem, nákupy či dary – sbírkový fond rozšířen
o 72 ks přírůstkových čísel, tj. 3 983 ks.
- analýza okruhu působnosti
Jihomoravské muzeum působí především v rámci okresu
vědeckovýzkumných aktivit dochází i k přesahu do sousedních krajů.

Znojmo,

v případě

- analýza potřeb
 jednání s vlastníkem hradu o postup prací při celkové rekonstrukci hradu
 nová expozice orientálních zbraní v minoritském klášteře – vernisáţ 17.12.
 rozšíření depozitárních prostor o bývalou celnici v Hnanicích - realizováno
 příprava sbírek pro stěhování do nových depozitárních prostor v Hnanicích – postupné
balení sbírek
 získání dotací od Města Znojma na kulturní činnosti – získáno 160 tis.Kč, díky omezení
expozičních prostor na hradě, město souhlasilo s ţádostí o neplacení nájemného ve výši
250 tis.Kč
- plánování oprav, renovací, úprav a nákupu zařízení
 po poskytnutí dotace ministerstva kultury z programu ISO A a účelové dotace od
zřizovatele budeme instalovat elektrickou poţární signalizaci a elektrickou
zabezpečovací signalizaci v Hnanicích díky niţší dotaci realizováno částečně –
zatrubkování a kabeláţ pro EZS a EPS, instalace EZS bez napojení na PCO Policie ČR
 v minoritském klášteře byly provedeny plánované opravy gotické zdi a vybudování
elektrického topení a osvětlení nádvoří
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realizace rekonstrukce bývalé celnice v Hnanicích pro vybudování depozitářů díky
účelové dotaci od zřizovatele – souhlas s kolaudací vydán 22.12.2010
spolupráce s Městem na akcích realizovaných v rámci zaplaceného nájemného – v Domě
umění – oprava komínů a sociální zařízení v inspekčním pokoji
v případě získání dotace z EU realizace plánovaných prací dle projektové dokumentace
na zřícenině hradu Cornštejn – stavební práce zahájeny
v památníku Prokopa Diviše byla instalována nová expozice

7.2. Stavební opravy a úpravy objektů JMM , Dům umění a hrad
V péči o nemovité kulturní památky a jejich údrţbě , je rozhodující záměr vlastníka budov –
Města Znojma.
V závislosti na aktuálně prováděných pracích investora – Města Znojma se bude odvíjet
činnost stavebního odd. Toto bude zajišťovat zázemí a potřebnou součinnost stavebním,
projekčním a jiným firmám pracujících v objektu.
V r. 2010 bylo na hradě provedeno Městem Znojmem – investorem vyklizení půdních
prostor nad „ císařským sálem a sálem předků „. Z bezpečnostních důvodů bylo nutno
vystěhovat provizorní expozice nábytku s opětovným navrácením po ukončení vyklízecích
prací.
V Domě umění byla vlastníkem provedena vestavba sprchového koutu a WC v prostoru
„ateliéru“, kam byl přestěhován inspekční pokoj (v původním pokoji památkáři nepovolili).
Vlastní plán činnosti v objektech JMM.
Minoritský klášter
. do uvolněných bytů v II N.P. přestěhování částí sbírek z uvolňovaných depozitů hradu
. provedeny úpravy prostor ( podlahy, výmalba), osazení nově zhotovených vitrín a instalace
exponátů expozice zbraní orientu dle projektové přípravy a návrhu Mgr. Máčala
. v expozici nově vyřešení EZS a osvětlení
. el. topení pro temperování prostor expozice
. v II N.P. budovy provedeno akumulační vytápění – temperování prostor expozice
archeologie
. statické opravy trhliny,opravy omítek a koruny zdiva chrámové zdi býv. kostela na nádvoří
. v bývalé kapli, prostoru zbraní orientu provedena výměna nevyhovujících ţelezných oken za
nové v provedení dub s izolačním dvojsklem.
. provedení osvětlení nádvoří s vývody pro scénická přisvětlení a akustiku
. demontáţ obloţení schodiště do II N.P. a provedení opravy kamenných stupňů schodiště,
opravy omítek schodiště
. vyměněny dubové dveře ze zadního traktu do prostor skladu „rybárny“
. oprava omítek expozice geologie.
Cornštejn
Pro zvýšení atraktivity objektu pro návštěvníky a zvýšení komfortu průvodcovské obsluhy
zahájeny stavební práce na úpravách dle projektu ing. Jaroše
. vyhlídková plošina dělové bašty
. zbudování vyhlídkových ochozů na hradbách
. úpravy objektu „stráţnice“( vnitřní omítky, podlaha, střecha, strop )
. srubové konstrukce pokladny a kiosku občerstvení
. oprava vstupů a schodiště do podzemí „ nového a starého paláce“)
Památník Prokopa Diviše
. demontáţe stávajících vitrín, nově řešeno vystavení panelů expozice na kovových konzolách
. zhotovení vnitřní elektroinstalace a osvětlení
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Hnanice – depozit, bývalá celnice
Provedeny stavební a jiné úpravy objektu, tak aby vyhověl poţadavku zřízení depozitů
. provedeny zazdívky dveřních a okenních otvorů v I N.P.
. vybourání nepotřebných příček, sanitárního a jiného vybavení
. provedeny úpravy střešního pláště a ve zdivu v místech prosklení vstupní haly, které bylo
demontováno
. zbudování nákladního výtahu
. úpravy elektroinstalace, osvětlení a topení v místech vybouraných příček, či nově
zřizovaných otvorů
. podlahové krytiny
. EZS, EPS trubkové rozvody
. EZS ústředna, čidla, komunikátor GPS, zprovoznění systému
. montáţ posuvných a klasických regálů
Navíc oproti projektu a plánu provedeno :
. pro zprovoznění vytápění bylo zapotřebí vyměnit vadné expanzomaty a opravy el. regulace
kotlů Komextherm
. pro zajištění dodávky poţární vody do hydrantu provedena oprava spínání čerpadel
v poţární nádrţi
. pro nájemce čističky odpadních vod provedena úprava elektroinstalace s vyvedením
samostatného měření.
Stolařská dílna
Spolupráce při instalacích výstav průběţně. Práce na Cornštejně při přípravách na sezonu,
údrţba a obsluha průvodcovské činnost a jejího zázemí. Drobné restaurátorské práce, výroba
částí a doplňků vybavení nábytkem dle poţadavků a potřeb.
Stěhovací práce a manipulace se sbírkami a exponáty hradu, dle potřeb na postupné
uvolňování prostor.
Údržba
Úklid a údrţba venkovních prostranství a travnatých ploch. Spolupráce při instalacích a
reinstalacích výstav, sesazování vitrín,manipulace.
Stěhovací práce a manipulace se sbírkami a exponáty hradu, dle potřeb na postupné
uvolňování prostor.

8. ŘÍZENÍ
Stav
8.1. Sbírkotvorné oddělení
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D., vedoucí oddělení, kurátor – zoolog, zástupce ředitelky
Mgr. Jaroslav Šmerda, kurátor – geolog
Ing. Radomír Němec, kurátor – botanik
Mgr.Jiří Mačuda, kurátor – historik/etnograf
PhDr. Jiří Kacetl, kurátor – historik
Mgr. Alena Nejedlá, kurátor – archeolog
Jaroslav Frecer, kurátor dějin umění
Anna Marie Drozdová, kurátor fotoarchivu a dokumentace současnosti
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8.2. Oddělení služeb
Marie Nevrklová, kurátor – knihovník, vedoucí oddělení
Domanská Andrea - konzervátora
Alena Komendová - konzervátora
Ţák Ivo - správce VT, propagace
Vladimíra Prášková - výtvarnice
Rostislav Hetflaiš - dokumentátor
8.3. Oddělení správy budov
Rostislav Voborný - vedoucí,stav. technik
Miroslav Praţan - údrţba
Vladimír Hanzal - stolař
Jana Vedrová – úklid
Ludmila Buchlovská– úklid
pokladní - vrátné DU, MK-Tothová, Hamzová, Střechová, Zítková, Svobodová
noční vrátní DU - Vala, Plaček, Gruber
8.4. Ředitelství
Ing. Kaman Pavel - ekonom
Jana Šťastná - sekretářka, účetní
Zapletalová Dagmar - mzdová účetní, personalista
BOZP a PO je řešena v naší organizaci dodavatelsky, bezpečnostním a poţárním
technikem a zároveň i správcem budov je Rostislav Voborný.
Statistiku návštěvnosti objektů a internetových stránek zajišťuje Ivo Ţák. Za statistiku
mzdovou zodpovídá Dagmar Zapletalová, za ekonomickou ing. Pavel Kaman. Spisovou
sluţbu vede Jana Šťastná.
Dokumentaci činnosti zajišťují jednak jednotlivý odborní pracovníci, správce VTpropagace a především pak pracovnice fotoarchívu a dokumentace současnosti Anna Marie
Drozdová, kurátorka – knihovnice Nevrklová Marie a dokumentátor Rostislav Hetflaiš.
Za plány a zprávy o činnosti oddělení odpovídají vedoucí oddělení.
Podklady pro plán předloţil:
RNDr. Reiter Antonín, PhD. – sbírkotvorné oddělení
Nevrklová Marie – oddělení sluţeb
Rostislav Voborný – oddělení správy budov
Dagmar Zapletalová – personální oblast
Ing. Pavel Kaman - ekonomie
Zprávu zpracovala: Vladimíra Durajková
Ve Znojmě dne 13.2.2011
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II. Hospodaření
II.1. Oblast výnosů
Jihomoravské muzeum ve Znojmě v roce 2010 hospodařilo s finančními prostředky v celkové
výši 18 041 tis. Kč:
v tis.kč
plán
skutečnost
15 085
příspěvek na provoz od zřizovatele
15 085
730
příspěvek na provoz od zřizovatele účelový
730
účelový příspěvek z rozpočtu Města Znojma
160
160
dotace ze státního rozpočtu
131
131
trţby z prodeje zboţí
110
143
trţby z prodeje sluţeb
1 000
1 305
úroky
80
76
zapojení fondů
39
39
jiné ostatní výnosy (nájmy, náhrada od pojišťovny …..)
341
372
CELKEM
17 676
18 041

II.2. Oblast nákladů
Celkové náklady činily k 31.12. 2010 17 212 tis. Kč a jsou tvořeny:
v tis.Kč

plán

spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba - vodné
prodané zboţí
opravy a udrţování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní sluţby (výstavy,poštovné, telefony, tisky, nájem …)
z toho - nákup sbírek
- restaurování sbírek
osobní náklady
ostatní náklady (poplatky,pojištění, tech.zhodnocení ……)
odpisy dlouhodobého majetku
CELKEM

1 080
1 500
100
100
1 600
85
30
1 568
130
40
10 086
294
1 233
17 846

skutečnost
1 160
1 455
110
98
1 492
61
25
1 104
121
6
10 126
301
1 280
17 212

K 31.12.2010 Jihomoravském muzeum ve Znojmě vykázalo zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 828 505,42 Kč. Tato částka bude po schválení zřizovatelem rozdělena do
fondu odměn a do rezervního fondu.
Ve Znojmě dne 21.2.2011
Zpracovala: Durajková Vladimíra
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