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Stanislava Vrbková

Regionální muzeum v Mikulově 
a zpráva o jeho činnosti v roce 2004

Činnost muzea probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2004 a v souladu s or-
ganizačním řádem jako základním předpisem instituce, s pracovním řádem a se základní-
mi směrnicemi organizace.

PRÁCE SE SBÍRKOVÝM FONDEM
Sbírky RMM byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, nákupy a dary, převodem

předmětů z jiných vědeckých ústavů a fotodokumentací objektů přírodovědeckého výzku-
mu. Do prvního stupně evidence bylo zapsáno 66 přírůstkových čísel, tvořených 3029 sbír-
kovými předměty a 8 bednami archeologické sbírky.

Archeologickou sbírku rozšířily jednak povrchové sběry z lokalit Rakvice a Pavlov, jed-
nak převod z Ústavu archeologické památkové péče Brno, Archeologického ústavu AV ČR
Brno a z muzea v Břeclavi. Přírodovědné sbírky (botanika, entomologie, zoologie) byly
doplňovány sběrem ve sběrné oblasti na Břeclavsku a probíhala pravidelná fotodoku-
mentace biotopů, rostlin a živočichů. Dále byly doplněny sbírky vinařství, písemnosti
a tisky, nová historie a historie. Pro expozici Mikulov a moravští Židé byla zhotovena fak-
simile privilegií mikulovské židovské obce z roku 1780 (výroba David Frank, Praha). Na
její finančně náročné výrobě (68 000 Kč) se vedle muzea podílel též Muzejní spolek Mi-
kulov a Nadační fond obětem holocaustu. Pro sbírku výtvarného umění bylo realizováno
sedm nákupů v celkové hodnotě 31 000 Kč.

Ve všech podsbírkách vykonávali správcové sbírek revize poměrné části sbírkového
fondu. Úplná revize byla provedena u sbírky textilu a u kolekce zemědělského nářadí
z historické sbírky v rámci stěhování depozitářů. Správcové sbírek prováděli průběžně
katalogizace přírůstků. Ve sledovaném období bylo do chronologické evidence zapsáno
66 evidenčních čísel a z chronologické evidence byly zařazeny sbírkové předměty 27 evi-
denčních čísel do evidence systematické pod 603 inventárními čísly.

Do základního herbáře botanické sbírky bylo po úpravě rostlin vřazeno 366 položek.
3300 brouků bylo dodavatelsky vypreparováno a označeno lokalitními štítky. Ve sledova-
ném období muzeum realizovalo 9 zápůjček a 7 výpůjček sbírkových předmětů.

Sbírkové předměty zapůjčené z RMM za účelem expozičním a výstavním:
• archeologická expozice v ATC Merkur v Pasohlávkách
• expozice „Sto let Archeologického muzea Carnuntina v Bad Deutsch-Altenburgu 1904 až

2004“ – speciální výstava „Marcus Aurelius a Carnuntum“ (Rakousko)
• výstava „Cesty za Hvězdou“ ke 450. výročí založení letohrádku Hvězda (Památník ná-

rodního písemnictví v Praze)
• výstava „Dobrá trefa“ (Moravské zemské muzeum v Brně)
• výstava o vojenství (Městské muzeum a galerie Břeclav)
• výstava „Břeclavské návraty“ (Městské muzeum a galerie Břeclav)

Sbírkové předměty zapůjčené z RMM za účelem studijním:
• Ústav archeologické památkové péče Brno
• Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
• Archeologický ústav AV ČR Brno

Sbírkové předměty zapůjčené do RMM od jiných institucí za účelem expozičním a výstavním:
• expozice „Od gotiky po empír“ v prostorách zámku – Moravská galerie Brno
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• expozice „Mikulov a moravští Židé“ v mikulovské synagoze – Židovské muzeum v Praze
a Židovská obec Brno

• expozice „Památník bratří Mrštíků“ v Divákách – Muzeum umění Olomouc
• expozice „Památník bratří Mrštíků“ v Divákách – Vlastivědné muzeum v Olomouci
• výstava „Vzhůru na cesty“ v prostorách zámku – Moravská galerie Brno a Technické mu-

zeum Brno

Sklepní depozitář historie a depozitář textilu byly přestěhovány. V průběhu stěhová-
ní byla vedle revize sbírkových předmětů provedena také kontrola jejich stavu, sbírka
textilu byla desinfikována. Jednotlivé depozitáře byly odpovědnými odbornými pracov-
níky průběžně kontrolovány, dle potřeby byly v depozitářích využívány odvlhčovače,
případně zvlhčovače. Materiál přírodovědné sbírky byl vždy při manipulaci dezinfiko-
ván. Průběžně byla prováděna desinfekce herbáře vymrazováním, celá entomologická sbír-
ka (cca 320 krabic) byla jednorázově desinfikována. Dodavatelsky bylo vypreparováno
3300 exemplářů brouků.

Konzervační dílny RMM dokončily časově velmi náročnou opravu, desinfekci a kon-
zervaci vinařských lisů a vinařského nářadí pro nově otevřenou galerii lisů v expozici Tra-
diční vinařství na Moravě. Konzervovány byly také vinařské nože a předměty z archeolo-
gického výzkumu na Brněnské ulici v Mikulově. Vlastními prostředky bylo restaurováno
a konzervováno také 29 sbírkových předmětů RMM určených pro novou expozici Galerie
Dietrichsteinů. Dodavatelsky byly pro tutéž expozici restaurovány barokní dětské šatičky
z roku 1682, vyjmuté z rakve při antropologickém výzkumu kosterních pozůstatků členů
rodiny Dietrichsteinů (restaurováno V. Otavskou) a fragmenty obuvi ze stejného výzkumu
(konzervováno P. Hradilovou). 

ČINNOST KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ
Činnost expoziční
Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a vý-
stav, využívá pro expozici a sezónní výstavy židovskou synagogu v Mikulově (Mikulov
a moravští Židé), spravuje archeologickou expozici v Dolních Věstonicích (Věk lovců a ma-
mutů) a Památník bratří Mrštíků v Divákách, pečuje o zámecký park a buduje zde bota-
nickou zahradu.

Expozice v prostorách zámku byly v letošním roce sloučeny do třech tematických
okruhů. Z pohledu návštěvníků i s ohledem na provozní vytížení průvodců se jeví tato re-
organizace jako pozitivní.
• Okruh I – historie: expozice Od gotiky po empír, Galerie Dietrichsteinů (nová expo-

zice), Zámecká knihovna
• Okruh II – vinařství: expozice Zámecký sklep s obřím sudem, Tradiční vinařství na

Moravě, Galerie lisů (nová expozice)
• Okruh III – výtvarné umění: Rudolf Gajdoš, Galerie Wenze Grőla, galerijní expozice

Sklizeň 1994–2003 (sbírka z děl Mikulovských výtvarných sympozií)

V rekonstruovaných prostorách v sousedství zámeckého sklepa byla připravena třetí
část expozice vinařství – galerijním způsobem instalovaná sbírka vinařských lisů. Autorem
výtvarného řešení byl stejně jako ve druhé části vinařské expozice brněnský výtvarník Ros-
tislav Pospíšil. Galerie byla otevřena vernisáží 3. dubna 2004.

16. května 2004 byla zahájena sezóna v mikulovské synagoze, ve které v průběhu jar-
ních měsíců probíhala první etapa sanace vlhkého zdiva. Přes časové i technické problé-
my, spojené s náročnou přípravou sanovaných prostor, se podařilo dodržet termín otev-
ření. Expozice Mikulov a moravští Židé, vytvořená za spolupráce s Židovským muzeem
v Praze, byla v letošním roce doplněna novými exponáty a také nově upravenými průvod-
ními texty, přeloženými do anglického a německého jazyka. Její koncepce i zpracování
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byly vysoko oceněny pracovníky Muzea Diaspory v Tel Avivu manželi Dorfmanovými. Do-
kumentace expozice se stala součástí jejich výzkumného úkolu, věnovaného židovskému
kulturnímu dědictví.

31. května 2004 byla otevřena stěžejní expozice mikulovského muzea Galerie Die-
trichsteinů – kapitoly z historie zámku, města a panství Mikulov. Expozice byla instalová-
na v přízemí hlavní budovy na ploše 598 m2. Obsah je řazen v časové posloupnosti od stře-
dověku do padesátých let 20. století. Nosnými exponáty jsou portréty členů rodiny
Dietrichsteinů, kteří byli majorátními pány mikulovského panství v letech 1575–1945.
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Portréty, jejichž část pochází ze sbírky Mgr. Mercedes Dietrichstein, jsou doplněny ikono-
grafickými exponáty – pohledy na město, mapami a grafikami, historickými textiliemi, ná-
bytkem, keramikou, knihami. Autorkou scénáře je Dobromila Brichtová, architektonické
a výtvarné řešení navrhli Daniel a Tereza Pirščovi.

V průběhu roku pokračovaly přípravné práce na koncepci a ideovém záměru expozi-
ce Po stopách dávných kultur, věnované době římské na jižní Moravě. Byl vytvořen kon-
krétní harmonogram postupu prací nutných k úpravě prostoru budoucí expozice a byla
dohodnuta koordinace dodání textových a obrazových podkladů.

Postupná obnova zámeckého parku jako významné součásti Regionálního muzea v Mi-
kulově pokračovala finančně náročnou akcí – opravou a zprovozněním kašny při vstupu do
parku. Na okružní procházkové cestě byly doplněny informační tabulky. Dlouhodobé budo-
vání botanické zahrady pokračovalo výsevem semen vzácných teplomilných rostlin, sázením
a přesazováním jednotlivých botanických druhů. Byly provedeny zahradní úpravy terénu
u jihozápadního bastionu jako přípravné práce pro obnovu další části zámecké zahrady.

Činnost výstavní
Regionální muzeum představilo v roce 2004 řadu sezónních výstav a již tradičně zorgani-
zovalo program k Mezinárodnímu dni muzeí.

• Mezinárodní den muzeí
Již čtvrtým rokem zajistilo muzeum pro své návštěvníky program k Mezinárodnímu dni
muzeí, připadajícímu na 18. květen. Akce proběhla v neděli 16. května a byla v letošním roce
spojena též s oslavou vstupu České republiky do Evropské unie a současně s oslavou 80. vý-
ročí vzniku mikulovského muzea. Vlastní prostory muzea navštívilo 667 lidí, vstup byl volný.

Program dne byl zahájen dopoledne již tradičně zahradní slavností, seznamující ná-
vštěvníky s postupující rekonstrukcí zámeckého parku. V letošním roce se podařilo zpro-
voznit oválnou kašnu s fontánou v centrální části parku. Přes nepřízeň počasí se na slav-
nostní spuštění fontány přišlo podívat cca 80 návštěvníků.

V odpoledních hodinách byla pro sezónu 2004 otevřena synagoga s expozicí Mikulov
a moravští Židé, doplněnou o nové exponáty, a s výstavou fotografií a dokumentů Židov-
ská čtvrť v Mikulově. Komponovaný program k zahájení nové sezóny byl sestaven z verni-
sáže výstavy „Poselství textilních pochodní“ pražské výtvarnice Ivy Vodrážkové, koncertu
komorního orchestru Collegium Magistrorum a četby textů z děl židovských autorů. Pro-
gram vernisáže proběhl za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a zú-
častnili se jej členové představenstva i vedení Židovské obce Brno. Nová sezóna byla zahá-
jena za přítomnosti cca 180 návštěvníků.

• Sezónní výstavy
Vzhůru na cesty 
Úspěšná výstava o počátcích organizovaného cestování, která byla instalována v RMM již
v roce 2001, zůstala i pro sezónu 2004 součástí prohlídkové trasy. Byla pouze reinstalová-
na do jiných prostor.
1. 4.–31. 10. 2004

Sybille Uitz – obrazy (výstava obrazů rakouské výtvarnice v rámci projektu Femina 2004)
10. 3.–20. 5. 2004

Lotyšsko – krásná země (výstava fotografií lotyšských autorů, instalovaná ve vestibulu
Městského úřadu v Mikulově)
30. 3.–11. 5. 2004

Podkarpatská Rus – Tomečkova země zaslíbená (výstava fotografií Rudolfa Štursy)
3. 4.–5. 5. 2004
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Iva Vodrážková – Poselství textilních pochodní (výstava textilních standart s duchovní
tematikou, instalovaná v mikulovské synagoze)
16. 5.–30. 9. 2004

Anna Franková – odkaz pro současnost a výstava Kresby dětí z Terezína (Centrum
ekumenického setkávání a dialogu Olomouc, výstavy instalovány v mikulovské synagoze)
30. 5.–9. 9. 2004

Rostislav Pospíšil – obrazy, grafika, kresba (z volné tvorby brněnského výtvarníka –
autora výtvarného řešení expozice Tradiční vinařství na Moravě)
11. 6.–31. 8. 2004

Zrcadlo ve víně – Spiegel im Wein (výstava fotografií Nadji Meister z Rakouska v rámci
festivalu Národy Podyjí)
23. 7.–12. 8. 2004

Zuzana Kadlecová – O figuře II (výstava figurálních kreseb a maleb)
4. 9.–30. 10. 2004

Od významných ptačích území k soustavě Natura 2000 (putovní výstava České spo-
lečnosti ornitologické)
10. 9.–31. 10. 2004

• Výstavy realizované Regionálním muzeem v Mikulově pro jiné organizace
Ptáci Dunajské delty – fotografie (foto Petr Macháček, výstava RMM zapůjčená infor-
mačnímu středisku biosférické rezervace Delta Dunaje, Tulcea)
březen–říjen 2004
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Křídla nad Dunajskou deltou – fotografie a plastiky (foto Petr Macháček, výstava RMM
zapůjčená muzeu v Tulcei)
březen–květen 2004

Činnost regionální
• Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi
V rámci spolupráce RMM s Muzejním spolkem v Mikulově a Význačnou kolegiátní kapitu-
lou při proboštském kostele sv. Václava probíhala jednání k chystané vzpomínkové akci ke
370. výročí úmrtí kardinála Františka Dietrichsteina (realizován a připomínkován návrh
busty kardinála zhotovený Nikosem Armutidisem, příprava semináře).

Úspěšně se rozvíjí spolupráce se Spolkem přátel Mikulova. Po loni realizované expozici
Z historie kostela sv. Václava a kostnice, kterou spolek instaloval v kryptě tohoto kostela,
připravují pracovníci RMM se členy spolku expozici k dějinám mikulovské kapituly.

Se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově spolupracuje RMM na dokumentaci ži-
dovského hřbitova v Mikulově. Projekt je realizován spolu s občanským sdružením Hazka-
ra a je navázán na centrální dokumentaci všech židovských hřbitovů v České republice. 

S Centrem ekologické výchovy Pálava spolupracovali archeologové a zoolog RMM na
přípravě Naučné stezky Děvín.

S odborem životního prostředí MěÚ v Mikulově řešilo RMM problematiku ozelenění
města.

• Spolupráce a organizační pomoc dalším organizacím
Dokumentační centrum moravského židovství RMM spolupracuje s Židovskou obcí Brno
(majitelem synagogy) při opravách mikulovských židovských památek – v průběhu začát-
ku roku zajišťovalo dohled nad sanačními pracemi v synagoze a nad opravou ohradní zdi
židovského hřbitova.

RMM je stálým spolupořadatelem Kytarového festivalu v Mikulově.

• Odborné služby a přednášky
Odborní pracovníci z pracoviště historie a současné historie, dokumentačního centra mo-
ravského židovství a botanického pracoviště již tradičně metodicky pomáhali středoškol-
ským a vysokoškolským studentům se seminárními, bakalářskými či diplomovými pracemi.

Dokumentační centrum moravského židovství spolu s Centrem ekumenického setká-
vání a dialogu (Olomouc) organizovalo po dobu konání výstavy „Anna Franková – odkaz
pro současnost“ pro žáky a studenty i různé skupiny zájemců přednášky a besedy věnova-
né holocaustu, dialogu židů a křesťanů a dějinám židovsko-křesťanských vztahů v minu-
losti i současnosti.

Pro členy mikulovského muzejního spolku zajistilo archeologické pracoviště přednášku
o Mikulovsku v době římské.

Dokumentační centrum moravského židovství zabezpečovalo prohlídky Naučnou stez-
kou židovskou čtvrtí, spojené s přednáškou, jak pro návštěvníky muzea, tak i pro odborné,
vědecké a jiné instituce (zahraniční hosté – většinou účastníci mezinárodního programu
Greenways).

V jednom z dílů pořadu České televize Domácí štěstí, věnovaném vinařství, besedova-
la ředitelka muzea D. Brichtová, vystoupila též v šotu ze stálé expozice Tradiční vinařství
na Moravě a uvedla několik informačních relací o zámku a městě v Českém rozhlase. 

Pro školy, veřejnost i zahraniční návštěvníky Mikulova zabezpečili odborní pracovníci
dále 27 přednášek pro 435 posluchačů a vedli 13 exkurzí pro 220 účastníků. Jednalo se
převážně o akce s přírodovědnou a archeologickou tematikou a tematikou historického
židovského Mikulova.

Pracoviště historie se podílelo na vytvoření textů pro naučnou stezku věnovanou vý-
tvarným umělcům, kteří žili a pracovali v Mikulově.

Odborné informace byly pracovníky všech oddělení poskytnuty 28 badatelům.
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• Koncerty
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Mikulově pořádalo RMM novoroční kon-
cert, k Mezinárodnímu dni muzeí vystoupil komorní orchestr Collegium Magistrorum,
ZUŠ zde uskutečnila koncert svých absolventů, z brněnské konzervatoře přijelo zahrát na
zámek klavírní trio Puella trio. Zazněl zde jazzový koncert k poctě mikulovského rodáka
Karla Krautgartnera a koncert v rámci projektu Concentus Moraviae. Koncert „U zámecké
brány“ byl společnou akcí RMM, ZUŠ Mikulov a družební umělecké školy z Galanty. Hu-
dební večer v synagoze s názvem Písek a kameny zajistilo pro RMM Rakouské velvyslanec-
tví – hebrejsky a jidiš zde zpíval operní pěvec Richard Ames z Grazu.

ČINNOST VĚDECKOVÝZKUMNÁ A DOKUMENTACE
Vinařství
Průběžně byl doplňován adresář vinařů, vinařských podniků a firem, adresář firem zabý-
vajících se potřebami pro vinaře a vinohradníky, adresář vinných sklepů a vinoték. Byly zís-
kávány informace o existenci, současném umístění a stavu historických lisů dle soupisu
Jana Petráka a Václava Frolce z let 1951–1966. Pokračovalo doplňování databáze historic-
kých vinařských lisů z jižní Moravy a fotodokumentace exteriérů a interiérů vinných skle-
pů z Mikulova, Milovic a Rakvic.

Záchrana a ochrana archeologických památek
Byl proveden archeologický výzkum v lokalitě Mikulov-Brněnská ulice (výstavba bytových
jednotek). Jeho předmětem je dokumentace a záchrana památek z místa, které bylo v mi-
nulosti součástí židovské čtvrti. Výzkum přispívá k osvětlení počátků a dalšího vývoje osíd-
lení v této městské části. K tomuto výzkumu byla vyhotovena závěrečná zpráva.

Dále byl prováděn také záchranný archeologický dohled na dalších lokalitách v Miku-
lově a Pavlově. Výsledek záchranných akcí byl negativní.

Ve spolupráci s AÚ AV ČR Brno pokračovaly práce na projektové přípravě archeolo-
gického muzea v přírodě Po stopách dávných kultur.

Přírodovědný výzkum regionu
• Zoologie
Pokračoval dlouhodobý průzkum – monitorování ptactva Lednických rybníků a Novo-
mlýnských nádrží. Ptáci Lednických rybníků byli sčítáni šestadvacetkrát, ptáci z Novomlýn-
ských nádrží dvanáctkrát. Výsledky byly zpracovány do přehledů, kartotéky a databáze
a dle účelu předány do celostátně organizovaných akcí (mezinárodní sčítání vodního ptac-
tva, sčítání populací vodních ptáků metodou dvou kontrol).

U rybníků byla zvýšená pozornost věnována výskytu kormoránů, průtahu bahňáků na
částečně letněném Nesytu a hnízdění ptáků v rákosině Hlohoveckého rybníka. U nádrží
byl podrobněji sledován tah a zimování hus polních a běločelých i orlů mořských a hníz-
dění ptáků na ostrovech Věstonické nádrže – především hus, racků a rybáků.

Byla provedena kontrola všech hnízd čápů bílých na okrese a výsledky hnízdění za-
slány do celostátní kartotéky.

• Botanika
Probíhal floristický průzkum oblasti mezi Mikulovem, Bavory a Pernou, dále mezi Bulha-
ry, Lednicí a Podivínem a v okolí Klobouk. Botanické pracoviště dále studiem archivních
materiálů shromažďovalo informace o krajinářských úpravách Mikulova a okolí.

• Entomologie
Entomolog prováděl faunistický výzkum brouků ve sběrné oblasti RMM formou vlastního
sběru. Zvláštní pozornost byla věnována mizejícím biotopům – stepi, lužní lesy, bažiny,
slaniska. Bylo nasbíráno cca 200 exemplářů brouků.
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Historický výzkum
Ve sledovaném období se výzkumná činnost pracoviště soustředila především na proble-
matiku židovských dobrovolníků pro stát Izrael v roce 1948. Z archivu Ministerstva vnitra
ČR byly excerpovány další informace týkající se dobrovolníků, mužů i žen židovského ná-
boženství nebo národnosti, kteří se v roce 1948 přihlásili k výcviku do jednotek Haganah
a kteří byli před odchodem do Izraele v únoru 1949 umístěni v táboře Mušlov u Mikulova.

Pracoviště historie pokračovalo v navazování kontaktů s mikulovskými rodáky a sou-
střeďovalo materiály týkající se původního obyvatelstva. Dále také pokračovalo v sestavo-
vání soupisu židovských obyvatel Mikulova před druhou světovou válkou, zaznamenávalo
jejich emigraci do zbytkového Československa a dalších zemí a jejich osudy za války vzhle-
dem k tzv. konečnému řešení, případně návrat do Mikulova. 

V oblasti moderních dějin pracoviště zpracovávalo materiály týkající se dějin Mikulov-
ska od první světové války po rok 1948.

V rámci projektu Dokumentačního střediska moravského židovství byly registrovány
informace o židovském obyvatelstvu před druhou světovou válkou ve fondech Morav-
ského zemského archivu, zejména ve fondu uprchlíků z tzv. odstoupených území v roce
1938. Ve fondech MZM byly studovány dokumenty k židovským rukojmím z Bělehradu
z roku 1688.

Dokumentační centrum moravského židovství zahájilo práci na projektu kompletní
dokumentace židovského hřbitova v Mikulově (ve spolupráci se Spolkem přátel židovské
kultury v Mikulově). Dokumentace je součástí celorepublikového projektu zpracování
kompletní elektronické databáze českých a moravských židovských hřbitovů. Projekt se
nazývá Keshet a jeho snahou je zdokumentování každého náhrobního kamene i jeho sdě-
lení a zpřístupnění informací nesených náhrobky veřejnosti. Odbornou práci i metodické
vedení zajišťuje občanské sdružení Hazkara, smluvně vázané s Židovským muzeem v Praze.

Pokračoval výzkum ve fondech MZA v Brně, týkající se historie rodiny Dietrichsteinů –
inventáře Ferdinanda a Leopolda Dietrichsteina.

EDIČNÍ ČINNOST
Do Přehledu výzkumů za rok 2003 byla předána zpráva o záchranném archeologickém

výzkumu prováděném v Mikulově v září 2003 a zpráva o výsledcích povrchových sběrů
z předchozího roku.

Nákladem 1000 ks bylo vydáno fotografické leporelo Věk lovců a mamutů – archeolo-
gická expozice Dolní Věstonice (ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno)
a nákladem 4 000 ks bylo již podruhé vydáno fotografické leporelo Zámek – Regionální mu-
zeum v Mikulově. Pro propagaci muzea a službu turistům muzeum zajistilo vydání 48 000 ks
pohlednic v šesti druzích.

RMM ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze redakčně zpracovalo publikaci Židé
v Mikulově a vydalo ji v nákladu 2 000 ks.

Koncem roku byl vydán sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM 2004.

NÁVRHY A REALIZACE PROJEKTŮ – GRANTOVÁ ČINNOST
Dokumentační středisko moravského židovství realizovalo projekt Rozšíření vzděláva-

cích aktivit při expozici v mikulovské synagoze v sezóně 2004, na který byl získán finanč-
ní příspěvek z Nadačního fondu obětem holocaustu. Součástí projektu bylo vydání pub-
likace Židé v Mikulově, věnované mikulovské židovské obci, výroba faksimile dokumentu
pro expozici v synagoze, realizace zápůjčky sbírkových předmětů pro tuto expozici, zajiš-
tění koncertu a cyklu přednášek. Projekt v celkové výši 130 000 Kč byl ukončen závěreč-
nou zprávou a vyúčtováním.

Na rok 2005 podalo dokumentační středisko moravského židovství opět žádost o grant
Nadačnímu fondu obětem holocaustu. Příspěvkem by byly částečně hrazeny náklady na
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vydání anglické mutace publikace Židé v Mikulově, případně další aktivity spojene s mi-
kulovskou synagogou.

Ministerstvu kultury ČR byla podána žádost o poskytnutí dotace na rok 2005 z pro-
gramu ISO na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí, která by umožnila
restaurování čtyř obrazů.

ODBORNÁ KNIHOVNA, FOTOARCHIV A SPISOVNA
V knihovním fondu RMM, zaměřeném vedle vzdělávací literatury na literaturu regio-

nální, vinařskou a judaica, bylo na konci roku 2004 evidováno 18263 knihovních jednotek.
Přírůstek za rok 2004 činil 299 knih. Všechny přírůstky byly řádně zapsány do přírůstko-
vého seznamu, zkatalogizovány a uloženy.

Během roku byla provedena obsahová prověrka celého knihovního fondu a bylo vyřa-
zeno 1 692 knih – jednalo se o multiplikáty a knihovní dokumenty, které neodpovídají
zaměření knihovního fondu.

OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU
V letošním roce se muzeu poprvé podařilo získat dotace z „Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a městských památkových zón ČR“. Z těchto prostředků byla
opravena fasáda temné brány.

Byla provedena oprava koruny opěrné zdi u hlavního vstupu do zámku, která byla na-
rušena povětrnostními vlivy a působením náletových dřevin.

Jelikož byla zjištěna hniloba na vstupním dřevěném schodišti, proběhla kompletní vý-
měna schodnic a podstupnic.

V důsledku zborcení kanalizačního potrubí na II. nádvoří bylo přistoupeno k jeho
kompletní výměně v délce cca 35 m.

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost celkem: 49 870 platících návštěvníků (srov. s rokem 2003 – 48 616, tj.

102,6 %)
• Expozice – zámek: 21 871 návštěvníků (srov. s rokem 2003 – 22 590, tj. 96,8 %)
• Synagoga: 6 951 návštěvníků (srov. s rokem 2003 – 4 168, tj. 166,8 %)
• Expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích: 21 048 návštěvníků (srov. s rokem

2003 – 21 375, tj. 98,5 %)
• Památník bratří Mrštíků v Divákách: 345 návštěvníků (srov. s rokem 2003 – 427, tj. 80,8 %)

Kromě platících návštěvníků navštívilo prostory RMM v roce 2004 celkem 16 120 dal-
ších osob při společenských akcích a krátkodobých pronájmech nebytových prostor, při
vernisážích a koncertech.

V roce 2004 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 66 000 osob (srov.
s rokem 2003 – 68 500, tj. 96,4 %).
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