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R OK 2005

V

R EGIONÁLNÍM MUZEU V M IKULOVĚ

Muzeum v Mikulově vykonává povinnosti, které vyplývají z poslání muzea provádět výzkum
ve svěřené oblasti – na Mikulovsku, starat se o nárůst sbírkového fondu, dbát o zachování a zlepšování stavu sbírek a vystavovat a jinak zveřejňovat výsledky své práce. Dalším okruhem povinností je pečovat o svěřený nemovitý majetek – zámecký areál v Mikulově, Památník bratří
Mrštíků v Divákách, archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a nájemní dům v Mikulově. V nebytových prostorách, vhodných pro společenská a odborná setkání, poskytuje muzeum
možnosti pronájmů jiným fyzickým a právnickým osobám. Ve všech těchto oblastech dostálo
v roce 2005 muzeum svých závazků.
V oblasti muzejní práce, vnímané veřejností, si největší úspěch vysloužil průběh Mezinárodního dne muzeí s muzejní nocí. Zájem a počet hostů z místních obyvatel byl nebývalý, okamžité
reakce příznivé. Animace muzejní noci členy ochotnického souboru tento program muzejního
svátku – postavený na prezentaci náročných aktivit výstavních, přednáškových a hudebních –
vítaně odlehčila směrem ke společenskému zážitku.
Aktivity, které již tradičně patří k zásadním kulturním událostem v Mikulově, tedy Kytarový
festival, Mikulovské výtvarné sympozium, koncerty Concentus Moraviae a vystoupení Národopisného souboru Pálava, komorního orchestru Collegium magistrorum a pěveckého sboru
Virtuosi di Mikulov, stejně jako vinařské slavnosti, byly uskutečněny ve spolupráci s naší organizací v zámeckých prostorách. Jsou muzeem vítány, zakotvují je pevně v životě Mikulovska.
Správa budov zajistila opravu fasád na druhém zámeckém nádvoří a nájemního domu na ul.
Brněnská a připravila projekt na restaurování barokní výzdoby Čestného nádvoří. Dařila se
též údržba zámeckého parku, a to i přes náročnou zátěž, kterou na něj kladou společenské akce
zde v sezóně konané.
Provoz v pronajímaných zámeckých prostorách byl intenzivní a nezbytnost zabezpečení úkolů
s pronájmy souvisejícími dopadala na provozní pracovníky významně nejen v pracovní době.
Jako pozitivní vnímáme skutečnost, že snaha nabízet těmto našim hostům možnost navštívit
muzejní expozice a výstavy se často setkávala s úspěchem.
V roce 2005 se muzeu vyhnuly havárie a nešťastné události. V zásadě to byl dobrý rok...
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I.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Komentáře ke kapitolám odpovídají řazení kapitol v plánu činnosti muzea na rok 2005.

♦

ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ

Činnost muzea v roce 2005 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2005 a v souladu
s organizačním řádem jako základním předpisem instituce, s pracovním řádem a se základními směrnicemi organizace.
Porady vedení jako základní poradní orgán ředitelky muzea se konaly s ojedinělými výjimkami pravidelně každé pondělí za účasti ředitelky (Mgr. Dobromila Brichtová), zástupkyně ředitelky (Ing. Stanislava Vrbková), pracovnic ekonomického útvaru (Dana Souchopová, Zdena
Čechová), vedoucího útvaru muzejní práce (RNDr. Petr Macháček, CSc.), pracovníků útvaru
správy budov (správce budov Jan Ivičič a technik Ivo Láník) a zástupkyně Odborové organizace (Zdena Vašková). Z porad byly vypracovávány zápisy, archivované u ředitelky a na pracovištích jednotlivých útvarů.
Porady muzejního oddělení se konaly pravidelně každý týden a časově následovaly po poradách
vedení, oddělení správy budov se scházelo denně při ranním předávání provozních informací.
Odborová organizace vypracovala dodatky kolektivní smlouvy pro rok 2005.

♦ PRÁCE SE SBÍRKOVÝM FONDEM
Práce se sbírkovým fondem se řídila směrnicí č. 1/2003 ředitelky RMM – Režim zacházení se
sbírkou Regionálního muzea v Mikulově.
Akviziční činnost
Sbírky RMM byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, nákupy a dary, převodem předmětů
z jiných vědeckých ústavů a institucí a fotodokumentací objektů přírodovědeckého výzkumu.
RMM tak získalo cca 103 500 sbírkových předmětů, které byly zapsány do chronologické
evidence pod 77 přírůstkovými čísly.
Archeologická sbírka se rozrostla o cca 100 600 předmětů, které byly zapsány pod 30 přírůstkovými čísly – jednalo se především o povrchové sběry ze třech mikulovských lokalit, jedné
klentnické a jedné pavlovské lokality. Historickou sbírku rozšířilo 355 ks předmětů, uvedených
pod 33 přírůstkovými čísly, do sbírky vinařství přibylo 121 ks předmětů, zapsaných pod 8 přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky (botanika, entomologie, zoologie) byly doplňovány sběrem ve sběrné oblasti na Břeclavsku a zaznamenaly přírůstek 2 385 předmětů, zapsaných pod
6 přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky byly pravidelně doplňovány také fotodokumentací
biotopů, rostlin a živočichů.
Koupí v celkové sumě 156 094 Kč bylo získáno 200 sbírkových předmětů (12 přírůstkových
čísel), dary 351 sbírkových předmětů (31 přírůstkových čísel), převodem z Archeologického
ústavu AV ČR Brno tři sbírkové předměty a převodem z evidence HIM a spisovny RMM 13
sbírkových předmětů, dodatečným zápisem přibylo 79 sbírkových předmětů (7 přírůstkových
čísel. Vlastním sběrem a výzkumem bylo získáno cca 102 850 kusů (24 přírůstkových čísel).
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Správa a evidence sbírek
V průběhu roku bylo do chronologické evidence RMM zapsáno 77 evidenčních čísel.
Ve všech jednotlivých sbírkách vykonávali správcové sbírek revize poměrné části sbírkového
fondu. Inventarizovány byly sbírky ze všech oborů, revizí prošlo celkem 9 302 inventárních
čísel, které pokryly 30 917 sbírkových předmětů.
Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizace přírůstků. Z chronologické evidence byly
zařazeny sbírkové předměty 164 evidenčních čísel do evidence systematické pod 470 inventárními čísly.
V entomologické sbírce byla provedena determinace a následná katalogizace 16 640 exemplářů
brouků, evidovaných pod 8 přírůstkovými čísly. Cca 3 200 brouků bylo dodavatelsky vypreparováno a označeno lokalitními štítky. Do základního herbáře botanické sbírky bylo po úpravě
rostlin vřazeno 112 položek. Ve vinařské sbírce bylo katalogizováno 234 inventárních čísel,
vedených v chronologické evidenci pod 5 přírůstkovými čísly (cca 270 sbírkových předmětů).
Byla definitivně uložena sbírka obrazů v depozitáři připraveném v předchozím roce v západním křídle jižního paláce. Zde byla deponována také část sbírky plastik, převedená ze sbírky
historie.
Správcové sbírek průběžně zpracovávali evidenci sbírkových předmětů do elektronické podoby.
Kurátoři zpracovali podklady pro periodická hlášení změn ve sbírkových fondech pro Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. Změny ve stavu sbírkového fondu RMM byly
nahlášeny v řádných termínech.
Ve sledovaném období muzeum realizovalo 9 zápůjček a 7 výpůjček sbírkových předmětů,
evidence smluv o nich byla centrálně vedena a kontrolována předepsaným způsobem.
Sbírkové předměty zapůjčené z RMM za účelem expozičním a výstavním:








archeologická expozice v ATC Merkur v Pasohlávkách
dlouhodobá expozice v Městském muzeu v Kloboukách u Brna
dlouhodobá expozice na zámku ve Valticích
archeologická výstava v Městském muzeu a galerii Břeclav
výstava v Městském muzeu a galerii v Břeclavi
výstava v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
výstava Muzejního spolku Valtice

Sbírkové předměty zapůjčené z RMM za účelem studijním:
archeologická sbírka
 Ústavu archeologické památkové péče Brno
 Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity Brno
 soukromé badatelce PhDr. H. Sedláčkové
 Archeologickému ústavu AV ČR (PhDr. B. Komoroczymu)
herbář
 Katedře botaniky PF Masarykovy univerzity Brno (Ing. J. Danihelkovi)
filmy, videozáznamy
 městu Tišnovu – dokumentární film
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Sbírkové předměty vypůjčené do RMM od jiných institucí za účelem expozičním
a výstavním:
 expozice „Od gotiky po empír“ v prostorách zámku – výpůjčka od Moravské galerie Brno
 expozice „Galerie Dietrichsteinů“ v prostorách zámku – výpůjčka od Moravské galerie
Brno (drobný nábytek)
 expozice „Mikulov a moravští Židé“ v mikulovské synagoze – výpůjčka z Židovského
muzea v Praze (kolekce předmětů moravské provenience)
 expozice „Mikulov a moravští Židé“ v mikulovské synagoze – výpůjčka z Židovské obce
Brno (literatura)
 expozice „Mikulov a moravští Židé“ v mikulovské synagoze – výpůjčka z Památníku Terezín (tiskoviny)
 expozice „Památník bratří Mrštíků“ v Divákách – výpůjčka z Muzea umění Olomouc
(portrét)
 expozice „Památník bratří Mrštíků“ v Divákách – výpůjčka z Vlastivědného muzea v Olomouci (kolekce nábytku)
 archeologická expozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích – výpůjčka z Archeologického ústavu AV ČR Brno (soubor 150 předmětů – kopií i originálů)
 archeologická expozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích – výpůjčka z Národního muzea v Praze (odlitek mozkovny)
 výstava „Klíč k určování pokladů“ – výpůjčka z Moravského zemského muzea Brno (kolekce mincí)
Ochrana, restaurování a zabezpečení sbírek
Jednotlivé depozitáře byly odpovědnými odbornými pracovníky průběžně kontrolovány a informace o stavu klimatu i veškerém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny v depozitárních
knihách. Dle potřeby byly v depozitářích využívány odvlhčovače, případně zvlhčovače. Ve
výstavních vitrínách v synagoze byla průběžně sledována a upravována relativní vlhkost
prostřednictvím aktivního sorbentu (silikagelu).
Materiál přírodovědné sbírky byl vždy při manipulaci dezinfikován. Byla provedena desinfekce vymrazováním zhruba pětiny položek celkového rozsahu herbáře (cca 15 000 položek),
vlastní sběry za rok 2005 byly zpracovány sušením a lisováním (cca 120 herbářových položek). Externí zakázkou bylo vypreparováno 4 700 kusů brouků z vlastních sběrů. Jednorázově
byla provedena dezinfekce nitrobenzenem celého sbírkového fondu entomologie (cca 785 krabic). Entomologické a zoologické sbírky byly přestěhovány do nových prostor. V průběhu
stěhování byla vedle revize sbírkových předmětů provedena také kontrola jejich stavu.
Konzervační dílny RMM prováděly časově náročnou konzervaci 74 měděných předmětů z archeologických nálezů. Pro galerii lisů byl konzervován hinšt z uměleckou řezbou. Vlastními
prostředky bylo restaurováno a konzervováno také 12 církevních předmětů určených pro expozici v kostele sv. Václava, dále byla provedena konzervace 40 mincí a 20 olověných plomb
a kulek, 108 ks malovaného skla a 16 ks kůží.
Dodavatelsky byly za přispění dotace Ministerstva kultury ČR z programu ISPROFIN restaurovány jednak funerální textilie z počátku 17. století, vyjmuté z rakve při antropologickém
výzkumu kosterních pozůstatků členů rodiny Dietrichsteinů, jednak čtyři portréty ze zámecké
galerie. Z programu ISPROFIN získalo RMM dotaci ve výši 235 tis. Kč z celkové hodnoty
díla 500 tis. Kč. Funerální textilie – šaty a plášť Markéty z Lobkovic, roz. Dietrichsteinové,
restaurovala Vendula Otavská. Obrazy ze zámecké galerie, a to rozměrné celopostavové
portréty Markéty a Václava Viléma z Lobkovic z roku 1616 a dva menší chlapecké portréty
Ferdinanda Dietrichsteina (1636–1698) a Leopolda Dietrichsteina (1660–1708), restaurovali
Pavel Blattný a Tomáš Lahoda. Barokní portrét Karla VI. restauroval Tomáš Lahoda, portrét
Josefa I. Pavel Blattný.
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♦

ČINNOST KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ

Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezónních výstav, pro expozici s židovskou tematikou a sezónní výstavy využívá židovskou synagogu v Mikulově, která je majetkem Židovské obce Brno, spravuje archeologickou expozici
v Dolních Věstonicích a Památník bratří Mrštíků v Divákách, pečuje o zámecký park a buduje
zde botanickou zahradu.
Činnost expoziční
MIKULOV – ZÁMEK

Expozice v prostorách zámku jsou od roku 2004 rozděleny do třech tematických okruhů. Z pohledu návštěvníků i s ohledem na provozní vytížení průvodců se tato struktura po obě sezóny
osvědčila.
 Okruh I – historie:
expozice Od gotiky po empír
Galerie Dietrichsteinů
Zámecká knihovna
 Okruh II – vinařství:
expozice Zámecký sklep s obřím sudem
expozice Tradiční vinařství na Moravě
Galerie lisů
 Okruh III – výtvarné umění:
Rudolf Gajdoš – sál předků
Galerie Wenze Grőla
galerijní expozice Sklizeň 1994–2004 (sbírka z děl Mikulovských výtvarných sympozií)
Otevřeno denně kromě pondělí
 v dubnu a říjnu 9.00–16.00 hod. (poslední prohlídka v 15.00 hod.)
 od května do září 9.00–17.00 hod. (poslední prohlídka v 16.00 hod.)
Vstupné*
 celá expozice (tři okruhy včetně sezónních výstav) – dospělí 60 Kč / rodinné vstupné 100 Kč
 okruh historie – 40 Kč, okruh vinařství – 20 Kč, okruh galerie – 20 Kč
 sezónní výstavy – 10 Kč
Koncem roku se podařilo zrealizovat nové osvětlení zámeckého sklepa, čímž jedna z turisty
nejvyhledávanějších mikulovských zajímavostí, obří sud, získala na atraktivnosti umocněným
uměleckým zážitkem.
V průběhu roku byl konkretizován scénář budoucí expozice věnované prezentaci římských a germánských památek na jižní Moravě a byl vytvořen návrh architektonického řešení této expozice.
Zahájeny byly již také práce na úpravě prostoru, v němž bude umístěna. Otevření expozice je
plánováno na sezónu roku 2007.

*

Návštěvníci mohli uplatňovat 50% slevu základního vstupného pro děti, studenty, důchodce, vojáky, držitele
karet ISIC, ITIC, GO25 a držitele průkazek ZTP, ZTPP. Držitelé průkazu AGM měli vstup volný.
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Postupná vegetační obnova zámeckého parku jako významné součásti Regionálního muzea
v Mikulově pokračovala osazováním vápencových skal původní vegetací Zámeckého kopce.
Dlouhodobé budování botanické zahrady pokračovalo výsevem semen vzácných teplomilných rostlin, sázením a přesazováním jednotlivých botanických druhů. Byly zde instalovány
dva informační panely a čtyřicet pět nových tabulek s botanickými názvy a informacemi o rozšíření rostlin.
◄►
MIKULOV – SYNAGOGA

Expozice Mikulov a moravští Židé
15. května 2005 byla zahájena sezóna v mikulovské synagoze, ve které v průběhu jarních měsíců probíhala druhá etapa sanace vlhkého zdiva. Přes časové i technické problémy, spojené
s náročnou přípravou sanovaných prostor, se podařilo dodržet termín otevření. Expozice Mikulov a moravští Židé, vytvořená ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, která je zamýšlena jako otevřený projekt, byla v letošním roce doplněna o další panely. Ve svém souhrnu
tak ve třech jazycích seznamuje jak s judaismem jako způsobem života, tak s dějinami, památkami, kulturou i životem Mikulova, centra moravského židovství. Na expozici tematicky
navazuje publikace Židé v Mikulově, vydaná Regionálním muzeem koncem roku 2004, a její
anglická verze, vydaná v roce 2005. Obě vznikly za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.
Otevřeno od 15. května do 30. září denně kromě pondělí, 10.00–17.00 hod.
Vstupné*
 dospělí – 20 Kč / rodinné vstupné 30 Kč
◄►
DOLNÍ VĚSTONICE

Expozice Věk lovců a mamutů
Otevřeno
 v dubnu a říjnu pouze v sobotu a neděli 9.00–16.00 hod. (poslední prohlídka v 15.30)
 od května do září denně kromě pondělí 8.00–17.00 hod. (poslední prohlídka v 16.30)
Vstupné*
 dospělí – 30 Kč / rodinné vstupné 50 Kč
◄►
DIVÁKY – PAMÁTNÍK BRATŘÍ MRŠTÍKŮ

Otevřeno
 od 1. dubna do 30. září – pouze na objednávku
Vstupné*
 dospělí – 20 Kč / rodinné vstupné 30 Kč
*

Návštěvníci mohli uplatňovat 50% slevu základního vstupného pro děti, studenty, důchodce, vojáky, držitele
karet ISIC, ITIC, GO25 a držitele průkazek ZTP, ZTPP. Držitelé průkazu AGM měli vstup volný.
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Činnost výstavní
Sezónní výstavy v Regionálním muzeu v Mikulově
 Jaroslav Metlický – obrazy
1. 4.−10. 5. 2005
 Ptáci lednických rybníků (výstava fotografií Petra Macháčka doplněná
dermoplastickými preparáty)
1. 4.−3. 7. 2005
 Výstava militárií (výstava pořádaná Klubem vojenské historie Litobratřice )
6. 5. 2005
 Klíč k určování pokladů (autorská výstava – hromadné nálezy mincí na Mikulovsku a vývoj měny v minulých dobách)
13. 5.–31. 10. 2005
 Evropa na Moravě – Morava v Evropě (výstava obrazů Dany Hlobilové)
15. 5.–16. 6. 2005
 Stopy zanechávajíce… (výstava obrazů Miroslava Kubíčka, umístěna v synagoze)
15. 5.–30. 9. 2005
 Petr Jareš – obrazy (vernisáž výstavy spojená s projektem „art color music“ – koncertem
Radima Hladíka a Martina Myslivečka)
2. 7.–7. 9. 2005
 Ladislav Dydek – z díla (výstava obrazů)
5. 7.–30. 8. 2005
 Wiener Kunstschule – výběr (výstava prací studentů)
17. 7.–31. 8. 2005
 Vernisáž z děl XII. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia Dílna
13. 8. 2005
 Za zvěří Afriky (výstava fotografií Karla a Jany Matonových)
5. 9.–31. 10. 2005
 Krajina, která bývala mořem (výstava obrazů a grafiky Naděždy Friedlové, Libuše Obrdlíkové a Jana Sytaře)
9. 9.–31. 10. 2005
◄►
Výstavy realizované Regionálním muzeem v Mikulově pro jiné organizace
 Svatý kopeček (informační panely, výstava RMM zapůjčená MěÚ Mikulov)
od května 2005
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Májový víkend a muzejní noc na zámku
Mezinárodní den muzeí, kterému je každoročně věnováno datum 18. května, se slaví od roku
1977 z podnětu Mezinárodní rady muzeí ICOM a pro muzea na celém světě je příležitostí upozornit veřejnost na důležitou úlohu této instituce ve službě společnosti a v ochraně kulturního
dědictví. Regionální muzeum v Mikulově si již tradičně, letos pátým rokem, připomnělo Den
muzeí zajímavým programem, tentokrát však trochu netradičně. Věnovalo svým návštěvníkům celý víkend od pátku 13. do neděle 15. května, a to poprvé i s muzejní nocí. Mikulovská
muzejní noc byla součástí festivalu muzejních nocí, který pořádala Asociace muzeí a galerií
za podpory Ministerstva kultury ČR.
Muzejní májový víkend byl otevřen páteční odpolední vernisáží autorské výstavy „Klíč k určování pokladů“ instalovanou v nově otevřeném prostoru v udírenské věži, populárním způsobem přibližující hromadné nálezy mincí na Mikulovsku a vývoj měny v minulých dobách.
Vernisáž originálně doprovodilo smyčcové trio písněmi s „numismatickou“ tematikou.
Muzejní noc 14. května zahájila večerní vernisáž výstavy romantických obrazů malířky Dany
Hlobilové. Možnost setkat se s některými z historických osobností majících vztah k Mikulovu
při následné večerní prohlídce zámku zprostředkoval Divadelní spolek Mikulov, který návštěvníky v historických dramatických obrazech přenesl do časů Dietrichsteinů z minulých století.
Dobrou muzejní noc s půlnočním přípitkem popřáli svým příznivcům pracovníci muzea v zámeckém sklepě u obřího sudu.
V neděli 15. května dopoledne uspořádala botanička muzea návštěvníkům opět již tradiční procházku jarním zámeckým parkem s výkladem o Svatém kopečku, exotických stromech zde
rostoucích a dalších zajímavostech. Pro tuto příležitost byla vytvořena panelová výstava pojednávající o přírodě i architektuře spojených se Svatým kopečkem, která byla po skončení
májového víkendu umístěna ve vestibulu městského úřadu.
15. května odpoledne byla otevřena synagoga s expozicí věnovanou židovskému Mikulovu.
V úvodu bylo připomenuto 70. výročí založení Ústředního židovského musea pro Moravskoslezsko a byla představena nová publikace, vydaná RMM koncem předchozího roku – Židé
v Mikulově. Komponovaný program k zahájení nové sezóny byl sestaven z vernisáže výstavy
obrazů a kreseb brněnského výtvarníka Miroslava Kubíčka „Stopy zanechávajíce…“, koncertu
komorního orchestru Collegium Magistrorum, věnovaného českému skladateli židovského
původu Pavlu Haasovi, a z četby textů z děl židovských autorů. Program vernisáže proběhl za
finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a zúčastnil se jej též rabín Židovské
obce Brno a další členové představenstva.
Muzeum o májovém víkendu bezplatně zpřístupnilo všechny své expozice a výstavy. Snaha
originální prezentací kulturního dědictví oslovit co největší publikum byla odměněna přítomností cca 700 návštěvníků. Všechny akce spojené s víkendem, ať prezentace dějin města a panství, vinařské tradice, židovské historie, ať hudba či divadelní výjevy, vše vytvářelo obraz kulturní jedinečnosti zdejšího regionu, což návštěvníci ocenili.

Činnost regionální
Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi
V rámci spolupráce RMM s Muzejním spolkem v Mikulově a Význačnou kolegiátní kapitulou
při proboštském kostele sv. Václava probíhala jednání k chystané vzpomínkové akci ke 370.
výročí úmrtí kardinála Františka Dietrichsteina, která se bude konat v roce 2006. Akademický
sochař Nikos Armutidis předal muzeu bustu kardinála, jejíž zhotovení finančně pokryl spolek
spolu s RMM. Busta bude umístěna v zámeckém areálu.
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Úspěšně pokračovala spolupráce se Spolkem přátel Mikulova, který chystá v kostele sv. Václava expozici věnovanou dějinám mikulovské kapituly. Odborní pracovníci vytvořili scénář
výstavy a realizují po odborné i technické stránce informační panely. Expozice bude otevřena
v roce 2006.
Spolu s občanským sdružením Kytarový festival Mikulov organizovalo RMM 18. ročník Mezinárodního kytarového festivalu.
Se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově spolupracovalo Dokumentační centrum moravského židovství RMM na přípravě prostor pro expozici věnovanou židovskému hřbitovu a
mikulovskému pohřebnímu bratrstvu, která bude v roce 2006 umístěna v obřadní síni na židovském hřbitově.
Spolu se Spolkem přátel Židovské kultury v Mikulově a městem Mikulovem hledá RMM řešení záchrany mikve odkryté při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2004.
S odborem životního prostředí MěÚ v Mikulově řešilo RMM problematiku ozelenění městské
památkové rezervace.
RMM spolupracovalo s mikulovskou cestovní agenturou Merlin a Turistickou informační kanceláří, které zajišťují ve městě průvodcovskou službu.
Úspěšně pokračovala spolupráce s dobrovolnými zájemci o archeologii při mapování prehistorického osídlení regionu.
Spolupráce a organizační pomoc dalším institucím
Dokumentační centrum moravského židovství RMM již druhým rokem spolupracovalo s Židovskou obcí Brno (majitelem synagogy) při opravě synagogy – v průběhu začátku roku zajišťovalo dohled nad postupujícími sanačními pracemi v synagoze (odkrytí vlhkého zdiva na
schodišti na ženskou galerii).
Odborné služby a přednášky
V průběhu roku 2005 byla v rámci jednání o vybudování rychlostní komunikace Brno–Mikulov–Vídeň starostům okolních obcí na jejich žádost zpracována vyjádření k přírodním a krajinným hodnotám Mikulovska.
Pro firmu Ekoaudit Brno byl vypracován odborný posudek na krajinný ráz oblastí vytipovaných zahraničními firmami k budování větrných elektráren.
Všechna odborná pracoviště RMM již tradičně metodicky pomáhala středoškolským a vysokoškolským studentům s diplomovými, bakalářskými či seminárními pracemi. O informace
pro vypracování seminárních prací žádali především studenti gymnázií, z vysokých škol se na
RMM obraceli studenti historie z různých fakult. Dokumentační centrum moravského židovství poskytlo pomoc studentům Gymnázia a Střední pedagogické školy ve Znojmě se seminární prací a SOČ věnovanými židovské kultuře a odbornou pomoc studentce Konzervatoře
Brno s absolventskou prací věnovanou židovské liturgii.
Přírodovědné oddělení odborně pomáhalo studentům Gymnázia Mikulov při zpracování ekologického projektu „Ochrana životního prostředí a odpady“.
Dokumentační centrum moravského židovství zabezpečovalo prohlídky Naučnou stezkou židovskou čtvrtí spojené s přednáškou, a to jak pro návštěvníky muzea, tak pro odborné, vědecké a jiné instituce (př. zahraniční účastníci programu Greenways, účastníci mezinárodního
setkání židovské mládeže, účastníci tematických zájezdů cestovních agentur etc.)
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◄►
Odborné informace byly pracovníky všech oddělení poskytnuty 86 badatelům. Pro školy i veřejnost i zahraniční návštěvníky Mikulova zabezpečili odborní pracovníci dále 22 přednášek
pro cca 650 posluchačů a vedli 17 exkurzí pro cca 430 účastníků. Jednalo se převážně o akce
s přírodovědnou a archeologickou tematikou a tematikou historického židovského Mikulova.
Přednášky:
♦ Archeologický výzkum realizovaný na místě bývalého židovského ghetta (Muzejní spolek
Mikulov)
♦ Židovské město (Muzejní spolek Mikulov, Gymnázium Mikulov)
♦ Konec druhé světové války na jižní Moravě (SOU Mikulov, ZŠ Pohořelice, Městské muzeum a galerie v Břeclavi)
♦ Příroda v okolí Sedlece (Klub vlastivědy Hustopeče, ZŠ Hustopeče)
♦ Rozmanitost přírody Hustopečska (Gymnázium Mikulov, ZŠ Valtická – Mikulov)
♦ Flóra Mikulovska (ZŠ Valtická – Mikulov)
♦ Krajinářské úpravy mezi Mikulovem a Sedlecem (Gymnázium Mikulov, odborníci v oblasti životního prostředí z Dolních Rakous, MěÚ Mikulov, sdružení obcí Falkensteinska)
Exkurze:
♦ Skalky a Paví kopec u Sedlece (odborná veřejnost)
♦ Slanisko Sedlec (odborná veřejnost)
♦ Zámecký park a botanická zahrada v Mikulově (odborná veřejnost)
♦ Lednické rybníky (Ostravská univerzita)
♦ Naučná stezka židovskou čtvrtí (odborná i laická veřejnost)

Koncerty a další kulturní akce
Regionální muzeum bylo v roce 2005 pořadatelem nebo spolupořadatelem řady tradičních
koncertů (Kytarový festival, koncerty ve spolupráci se Základní uměleckou školou Mikulov,
komorním orchestrem Collegium Magistrorum či Národopisným spolkem Pálava) a také řady
dalších zajímavých pořadů. Velikým úspěchem místní kultury byl zvláště vánoční koncert, na
němž zazněla Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ Jakuba Jana Ryby. Osmdesátičlenný sbor
spolu se sólisty tvořili zpěváci z mikulovských a okolních sborů, stejně tak orchestr Collegium
Magistrorum je zdejší. Celý náročný projekt organizovaly Základní umělecká škola Mikulov,
Regionální muzeum v Mikulově a Kulturní středisko Mikulov.
Zajištění koncertů a hudebních vystoupení:
• Novoroční koncert (12. 1. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
• vystoupení komorního souboru ZUŠ Mikulov při Muzejní noci (14. 5. 2005)
• koncert komorního orchestru Collegium Magistrorum při otevření synagogy (15. 5. 2005)
• dva kytarové koncerty v rámci Ústředního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (27. 5.
a 28. 5. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
• promenádní koncert U zámecké brány (14. 6. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
• Kytarový festival 2005 (3.–9. 7. 2005) – spolupráce s o. s. Kytarový festival Mikulov
• koncert Londýnských madrigalistů (29. 8. 2005) v rámci mezinárodního pěveckého festivalu Kampanila – spolupráce s Virtuosi di Mikulov
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koncert židovských písní v podání kapely Ruah (30. 9. 2005) – s podporou Nadačního
fondu obětem holocaustu
koncert Jaroslava Hutky (7. 10. 2005) – spolupráce s galerií Efram
koncert festivalu Devět bran (12. 10. 2005)
celostátní přehlídka vítězů soutěží ZUŠ (13. 10. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
přehlídka ZUŠ Jihomoravského kraje – vystoupení tanečních a lierárně-dramatických
oborů (20. 10. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
přehlídka ZUŠ Jihomoravského kraje – přehlídka dětských cimbálových muzik (13. 10. 2005)
– spolupráce se ZUŠ Mikulov
přehlídka ZUŠ Jihomoravského kraje – koncert pěveckých sborů (23. 10. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
Adventní koncert (27. 10. 2005) – spolupráce s národopisným spolkem Pálava
koncert Jiřího Dědečka (4. 11. 2005) – spolupráce s o. s. Národy Podyjí
přehlídka ZUŠ Jihomoravského kraje – závěrečný galakoncert se setkáním starostů Jihomoravského kraje (8. 12. 2005) – spolupráce se ZUŠ Mikulov
Vánoční koncert pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov (16. 12. 2005) – spolupráce s uměleckým sdružením Virtuosi di Mikulov
výchovný koncert národopisného spolku Pálava – spolupráce s národopisným spolkem Pálava
Rybova Vánoční mše „Hej, mistře“ (20. 12. 2005), dvojí provedení – spolupráce se ZUŠ
Mikulov a Kulturním střediskem Mikulov

Propagace
Na všechny své akce zvalo RMM své příznivce prostřednictvím pozvánek, plakátů a dalších
drobných tisků, které si zajišťovalo vlastními prostředky. Rozesílalo pozvánky na soukromé
adresy i instituce (adresář s cca 300 adresami). Na regionálně zaměřené výstavy byly zasílány
speciální pozvánky s nabídkou přednášek také školám v regionu.
RMM informovalo o svých akcích na přenosných panelech umístěných na frekventovaných
místech ve městě. U vchodu do zámeckého parku byl instalován velkoplošný panel s přehledem expozic a výstav pro tuto sezónu, v areálu zámku i parku byly doplněny či obnoveny informační tabule.
Byly vyhotoveny nové volné letáky pro návštěvníky muzea, informující o městské památkové
rezervaci, zámku a židovském městě.
Informace o významných muzejních akcích byly součástí kulturního kalendáře a informačního letáku Kulturní léto v Mikulově, vydávaných Městským úřadem v Mikulově.
Informace o RMM je již od roku 2003 součástí prezentačního elektronického panelu muzeí a galerií jižní Moravy umístěného v Brně na Šilingrově náměstí.
Většina dosud placené reklamy a propagace v turistických průvodcích či katalozích byla v uplynulých letech vyhodnocena jako neúčinná, a proto byla zrušena.
V rámci neplacené inzerce byly prezentovány informace o RMM v turistickém průvodci Kamenný klíč a v edici KAM v České republice. Informace o RMM byly zařazeny v Kulturním
bedekru 2005/2006, a to jak v knižním vydání, tak i v internetové prezentaci, a v TIM – turistickém informačním magazínu. Na vinařské mapě podoblastí jižní Moravy byl představen rozsáhlejším textem obří vinný sud ze zámeckého sklepení.
Pravidelně byly aktualizovány internetové stránky.
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Propagace instituce probíhala na úrovni místního, regionálního i celostátního tisku formou pozvánek na muzejní akce a článků informujících o aktivitách RMM. Články byly dle možností
redakcí zveřejňovány v následujících denících, přílohách, časopisech a dalších informačních
materiálech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR
Místní kultura – měsíčník pro kulturní život v místech a regionech
Program Brněnsko
ProgRÁMek Slovácka
MF Dnes
Lidové noviny
Rovnost (příloha Na tahu)
Moravský jih
Břeclavsko
Nový život
Zpravodaj MěÚ Mikulov
Hlas Pálavy
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♦ ČINNOST VĚDECKOVÝZKUMNÁ A DOKUMENTACE
Vinařství
Průběžně byl doplňován adresář vinařů, vinařských podniků a firem, adresář firem zabývajících se potřebami pro vinaře a vinohradníky, adresář vinných sklepů a vinoték (nově cca 70
webových stránek a 90 nových adres).
Byla doplněna databáze historických vinařských lisů z jižní Moravy o 28 nových údajů a zajištěna fotodokumentace většiny těchto lisů. (Bavory, Březí, Čejkovice, Hnanice, Hovorany,
Hustopeče, Jaroslavice, Mikulov, Novosedly, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Pavlov, Milovice,
Jaroslavice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbovec, Znojmo).
Byla provedena obrazová dokumentace exteriérů a některých interiérů vinných sklepů z Bavor,
Březí, Dolních Dunajovic, Hnanic, Horních Věstonic, Hovoran, Hustopečí, Klentnice, Mikulova, Nového Šaldorfu-Sedlešovic, Perné, Sedlece, Valtic, Vrbovce.
Vinotéky, jejich zařízení a provoz, byly dokumentovány v obcích Bavory, Hustopeče, Mikulov,
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Znojmo.
Byly dokumentovány význačné vinařské akce regionu – oblastní přehlídka vín, přehlídka šampiónů, degustátorské zkoušky, nominační oblastní výstava vín mikulovské vinařské podoblasti,
svěcení vína, prezentační akce Vína Mikulov etc.
(garantem Pavel Pokorný)

Záchrana a ochrana archeologických památek
V průběhu roku byl proveden záchranný archeologický výzkum na pěti lokalitách – třech mikulovských (pod Mušlovem, na Vídeňské ulici a na druhém zámeckém nádvoří), dále v Jevišovce a v Pavlově. Zahájen byl též výzkum na Kostelním náměstí v Mikulově, který bude pokračovat i v roce 2006.
Záchranný archeologický dohled byl proveden na šesti mikulovských lokalitách (ul. Republikánské obrany, ul. 1. května, ul. Svobody, ul. Na Jámě, ul. Zámecká a v průmyslové zóně),
v Drnholci a na dvou lokalitách v Sedleci. Výsledek všech těchto záchranných akcí byl negativní.
Byl zahájen dlouhodobý výzkum k dějinám cihelen a cihlářství na území okresu Břeclav. V první části projektu jsou východiskem výzkumu soukromé sbírky. Sledovány a dokumentovány
budou také dosud existující pozůstatky cihelen a hliníků. Součástí práce je též tvorba databáze
jednotlivých typů kolků a jejich variant.
Dalším z dlouhodobých výzkumů archeologického pracoviště je výzkum středověkého osídlení Mikulovska. Sledován je vývoj osídlení v 10.–12. století a změny jeho struktury v důsledku kolonizace ve 13. století. Zkoumána je zejména kontinuita osídlení ve 12. a 13. století a problém vzniku farní sítě. Dále je sledován fenomén zaniklých vesnic. Cílem tohoto výzkumu je
určení polohy dosud nelokalizovaných sídlišť a určení doby jejich existence. Geograficky je
výzkum zaměřen především na oblast jižně od řeky Dyje, které nebyla věnována v dosavadním bádání náležitá pozornost. V první fázi výzkumu probíhá vyhodnocení sbírkového fondu
mikulovského muzea a publikovaných nálezů v odborné literatuře.
RMM se ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno podílelo na organizaci mezinárodní konference „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren
Donauraum – Barbaren im mittleren Donauraum-Zum Wandel ihrer Identitäten“.
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V důsledku intenzivních stavebních aktivit probíhalo průběžně vyřizování korespondence s vyjádřeními ke stavebním a plánovacím akcím prováděným soukromými osobami, jednotlivými
obcemi i firmami.
(garantem Mgr. Miroslav Koudela a Mgr. Petr Kubín)
Přírodovědný výzkum regionu
Zoologie
Pokračoval dlouhodobý průzkum − monitorování ptactva Lednických rybníků a Novomlýnských nádrží. Ptáci Lednických rybníků byli sčítáni šestadvacetkrát, ptáci z Novomlýnských
nádrží desetkrát. Výsledky byly zpracovány do přehledů, kartotéky a databáze a dle účelu
předány do celostátně organizovaných akcí (mezinárodní sčítání vodního ptactva, sčítání populací vodních ptáků metodou dvou kontrol).
Kromě sčítání ptáků na hladinách bylo opět prováděno sledování hnízdění, a to zejména na
Střední nádrži Novomlýnských jezer. Výsledky byly zpracovány do přehledů, kartotéky a počítačové databáze.
Byla provedena kontrola všech stávajících hnízd čápů bílých na okrese Břeclav a vyhledána
nová hnízda (zjištěno celkem 64 hnízd, z toho 43 obsazených).
(garantem RNDr. Petr Macháček, CSc.)
Botanika
Probíhal floristický průzkum oblasti mezi Mikulovem a Klentnicí, území Hustopečska, Lednicko-valtického areálu, Pálavy, hraničního hřebenu Mikulov–Valtice, v okolí Kurdějova a území mezi Boleradicemi, Diváky a Kurdějovem.
Pokračovalo shromažďování informací o krajinářských úpravách Mikulova a okolí studiem
archivních materiálů.
(garantem Mgr. Milada Rigasová)
Entomologie
Faunistický výzkum brouků ve sběrné oblasti RMM byl prováděn formou vlastního sběru různými metodami a bylo získáno cca 1 700 exemplářů z celkem 18 lokalit. Zvláštní pozornost
byla věnována mizejícím biotopům – stepi, lužní lesy, bažiny, slaniska.
Současně byla prováděna digitální fotodokumentace lokalit biotopů a hmyzu.
Do kartotéky byly z odborné literatury doplňovány faunistické údaje o broucích sběrné oblasti.
(garantem: Pavel Pokorný)

Historický výzkum
Historie
Pokračoval výzkum ve fondech Moravského zemského archivu v Brně týkající se historie
rodiny Dietrichsteinů – výzkum stavebních aktivit za Ferdinanda Dietrichsteina (1636–1698).
Byl zahájen stavebně-historický průzkum gotické zámecké kaple.
(garantem Mgr. Dobromila Brichtová)
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Moderní dějiny
V oblasti moderních dějin pracoviště zpracovávalo materiály týkající se dějin Mikulovska od
první světové války po rok 1948.
(garantem Mgr. Jan Richter)
Dokumentační centrum moravského židovství
Pokračoval výzkum problematiky židovských dobrovolníků pro stát Izrael v letech 1947–1949
a jejich pobytu v Mikulově. Z archivu Ministerstva vnitra ČR byly excerpovány informace
týkající se dobrovolníků židovské národnosti či vyznávající židovské náboženství, kteří se
přihlásili k výcviku do jednotek Haganah a kteří byli před odchodem do Izraele v únoru 1949
umístěni v táboře Mušlov u Mikulova.
Pracoviště pokračovalo v navazování kontaktů s mikulovskými rodáky a soustřeďovalo materiály týkající se původního obyvatelstva. Dále pokračovalo v sestavování soupisu židovských
obyvatel Mikulova před druhou světovou válkou, zaznamenávalo jejich emigraci do zbytkového Československa a dalších zemí a jejich osudy za války vzhledem k tzv. konečnému řešení, případně návrat do Mikulova.
V rámci projektu Dokumentačního střediska moravského židovství byly registrovány informace
o židovském obyvatelstvu před druhou světovou válkou ve fondech Moravského zemského
archivu, zejména ve fondu uprchlíků z tzv. odstoupených území v roce 1938.
Pokračovala práce na projektu kompletní dokumentace židovského hřbitova v Mikulově. Dokumentace je součástí celorepublikového projektu zpracování kompletní elektronické databáze
českých a moravských židovských hřbitovů. V roce 2005 byly provedeny překlady epitafů na
cca 200 náhrobních kamenech.
(Projekt se nazývá Keshet a jeho snahou je zdokumentování každého náhrobního kamene i jeho
sdělení a zpřístupnění informací nesených náhrobky všem, kdo chtějí porozumět judaismu. S
odbornou prací i metodickým vedením pomáhá občanské sdružení Hazkara, smluvně vázané
s Židovským muzeem v Praze.)
Probíhala dokumentace díla významného architekta židovského původu Maxe Fleischera.
(garantem Mgr. Jan Richter)

♦ EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Nákladem 1 000 ks vydalo RMM publikaci Jews in Mikulov, jejíž českou verzi v předchozím
roce ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze redakčně zpracovalo a vydalo pod názvem
Židé v Mikulově. Publikace byla realizována za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.
Na přípravě pracovali St. Vrbková – redakce, J. Richter – překlad.
Koncem roku byl nákladem 700 ks vydán sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM
2005. Texty jednotlivých článků jsou umístěny na webových stránkách RMM, stejně jako
v případě předchozího ročníku sborníku.
RMM realizovalo dotisk fotografického leporela „Věk lovců a mamutů – archeologická expozice Dolní Věstonice“ v nákladu 2 000 ks, které bylo vydáno v roce 2004 (spolupráce s Archeologickým ústavem ČSAV Brno).
(garantem Ing. St. Vrbková)
◄►
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Mgr. Petr Kubín: do Přehledu výzkumů za rok 2004 byla předána zpráva o záchranném archeologickém výzkumu realizovaném v Mikulově v červnu až říjnu 2004 při stavbě čtyř bytových
domů na Brněnské ulici, o archeologickém dohledu při opravě kanalizace na nádvoří mikulovského zámku a výsledcích povrchového sběru provedeného v roce 2004 na lokalitě Mikulov
– pod Mušlovem.
Mgr. Milada Rigasová, RNDr. Petr Macháček, CSc.: spolupráce při realizaci publikace Sedlec
u Mikulova – 700 let, vydaná Obecním úřadem Sedlec u Mikulova.
Koudela, M. 2005: Mikulovský kostel sv. Václava ve světle nejstarších listin. RegioM 2005,
34–45.
Kubín, P. 2005: Některé dosud nepublikované antické nálezy z archeologické sbírky Regionálního muzea v Mikulově. RegioM 2005, 46–54.
Macháček, P. 2005: Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004. RegioM 2005, 4–10.
Macháček, P. 2005: Vliv absence rybí obsádky na ptactvo Zámeckého rybníka v Lednici. CREX
– Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 25, 105–108.
Pokorný, P. 2005: Nový přírůstek do entomologických sbírek Regionálního muzea v Mikulově.
RegioM 2005, 11–21.
Rigasová, M. 2005: Příběhy památných stromů. Zpravodaj Městského úřadu Mikulov
Rigasová, M. 2005: Flóra a fauna Hustopečska. Almanach Klubu historie a vlastivědy Hustopeče 2005.
Richter, J. 2005: Max Fleischer. RegioM 2005, 116–118.

♦ NÁVRHY A REALIZACE PROJEKTŮ – GRANTOVÁ ČINNOST
Dokumentační středisko moravského židovství realizovalo projekt Rozšíření vzdělávacích aktivit při expozici v mikulovské synagoze v sezóně 2005, na který byl získán finanční příspěvek
z Nadačního fondu obětem holocaustu v maximální možné výši 50 000 Kč. Součástí projektu
bylo vydání publikace Jews in Mikulov, jejíž česká verze Židé v Mikulově byla vydána v předchozím roce, zajištění koncertu z díla židovského autora a koncertu jidiš písní, uskutečnění zápůjčky sbírkových předmětů pro expozici v synagoze a zajištění cyklu přednášek s židovskou
tematikou. Projekt byl úspěšně realizován a byl ukončen závěrečnou zprávou a vyúčtováním.
(garantem Ing. Stanislava Vrbková)
RMM získalo dotaci z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu ISPROFIN na
restaurování čtyř barokních obrazů a renesančního oděvu. Výše příspěvku činila 235 tis. Kč.
(viz str. 6)
(garantem Mgr. Dobromila Brichtová)
Dokumentační středisko moravského židovství podalo v roce 2005 žádost o grant z Nadačního fondu obětem holocaustu a žádost o grant z Nadace Židovského muzea v Praze. V obou
případech se snažilo získat finance na zabezpečení kulturních akcí souvisejících s projektem
Rok s židovskou kulturou, k účasti na němž bylo vyzváno pražským židovským muzeem.
Úspěšným žadatelem bylo RMM v případě Nadace Židovského muzea, z níž získalo finanční
příspěvek 25 000 Kč oproti 50% krytí ze strany regionálního muzea.
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(garantem Mgr. Jan Richter)
Regionální muzeum v Mikulově podalo v roce 2005 žádost o grant z finančních mechanismů
EHP/Norska. Žádost byla zpracována Regionální rozvojovou agenturou, nezbytný překlad do
anglického jazyka byl proveden v rámci RMM.
Projekt je zaměřen na restaurování nejponičenějších a rozpadajících se prvků sochařské a kamenné výzdoby zámku a řeší restaurátorské a stavební práce, jejichž cílem je zlepšení stavebně-technického stavu dotčených objektů. Předmětem projektu je restaurování plastik a kamenné
výzdoby na Čestném nádvoří při vstupu do zámku a oprava fasád tohoto nádvoří, dále zahrnuje
restaurování kašny na II. nádvoří a restaurování kašny pod západní terasou.
Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru byla žádost postoupena Kanceláři finančních
mechanismů pro posouzení a ke konečnému rozhodnutí ze strany Výboru FM EHP/Norska o udělení – neudělení grantu.
Předpokládané celkové náklady na uvedené práce budou činit 10 600 tis. Kč.
(garantem Jan Ivičič)

♦

ODBORNÁ KNIHOVNA, FOTOARCHIV A SPISOVNA

V knihovním fondu RMM, zaměřeném vedle vzdělávací literatury na literaturu regionální,
vinařskou a judaica, bylo na konci roku 2005 evidováno 29 514 knihovních jednotek. Přírůstek za rok 2005 činil 185 knihovních jednotek. Všechny přírůstky byly řádně zapsány do
přírůstkového seznamu, zkatalogizovány a uloženy.
Zabezpečení výpůjček, prezenčně i formou meziknihovní výpůjční služby, probíhalo plynule
dle potřeb uživatelů (celkem 78 registrovaných uživatelů).
(garantem Zdena Vašková)

♦

N ÁVŠTĚVNOST R EGIONÁLNÍHO MUZEA V M IKULOVĚ V
Návštěvníci RMM v roce 2005

návštěvníci zhlédnuvší expozice a výstavy RMM –
registrovaní pokladnou
návštěvníci společenských akcí, vernisáží výstav, koncertů
etc.
návštěvníci přítomní akcím při placených krátkodobých
pronájmech
celkem

ROCE

2005

Počet osob
48 230
5 545
13 755
67 530

Regionální muzeum v Mikulově v roce 2005 navštívilo 48 230 platících návštěvníků (srov.
s rokem 2004 – 50 215, tj. 96,05 %)
• Expozice – zámek: 21 423 návštěvníků (srov. s rokem 2004 – 21 871, tj. 97,95 %)
• Synagoga: 7 084 návštěvníků (srov. s rokem 2004 – 6 951, tj. 101,91 %)
• Expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích: 19 504 návštěvníků (srov. s rokem 2004 – 21 048, tj. 92,66 %)
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• Památník bratří Mrštíků v Divákách: 219 návštěvníků (srov. s rokem 2004 – 345, tj. 63,48 %)
Kromě platících návštěvníků navštívilo prostory RMM v roce 2005 cca 19 300 dalších
osob při společenských akcích, vernisážích výstav, koncertech a krátkodobých pronájmech
nebytových prostor (srov. s rokem 2004 = 16 120 osob)
V roce 2005 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 67,5 tis. osob (srov.
s rokem 2004 – 66,3 tis. osob, tj. cca 102 %)

♦ OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU
Oprava fasády a úprava podkroví bytového domu na ul. Brněnská 9
Oprava fasády bytového domu na ul. Brněnská 9
Na opravu fasády se muzeu podařilo získat prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 250 tis. Kč. Na
dodavatele prací bylo vypsáno výběrové řízení a stala se jím firma Stavitelství František
Dvořák z Dolních Dunajovic. Z fasády byly odstraněny nesoudržné a poškozené omítky
a byly aplikovány omítky nové. Do výšky 2 m nad terén se nanesla omítka sanační a poté
byl proveden fasádní nátěr. Byly vyměněny dožilé klempířské prvky a firma provedla
nátěr venkovních dveří. Stavba byla dokončena a předána v měsíci srpnu a celkové náklady dosáhly částky 699 807,50 Kč.
Stavební úpravy podkroví bytového domu na ul. Brněnské 9
V podkrovních prostorách, v němž jsou umístěny služební pokoje RMM, bylo kompletně zrekonstruováno stávající sociální zařízení a bylo dobudováno druhé, umožňující
jejich rozdělení zvlášť pro muže a ženy. V jednom z pokojů byla nově vybudována kuchyňka. Na chodbách a v jednotlivých pokojích byla položena nová podlahová krytina
z PVC. Taktéž byly zhotoveny nové rozvody el. energie, vody a odpadů. Provedla se
kompletní výmalba a nátěry. Náklady na uvedené opravy činily 350 391,50 Kč.
Oprava fasády II. nádvoří zámku
Vítězem výběrového řízení na opravu fasád budov na II. nádvoří se stala firma Archatt, s. r. o.,
Brno, a práce probíhaly od června do listopadu 2005. Byly odstraněny nesoudržné a poškozené
omítky a byly aplikovány omítky nové, včetně sanačních. Poté byl proveden fasádní nátěr.
Celkové náklady činily 2 105 982 Kč.
Příprava expozice v udírenské věži
Prostora v prvním podlaží udírenské věže, která dosud sloužila jako sklad, byla vyčištěna a položila se zde nová cihlová dlažba. Byly realizovány rozvody el. energie včetně osvětlení nové
výstavní prostory a provedeny potřebné nátěry a výmalba. Celkové náklady činily 26 812 Kč.
Izolace odvodňovací jámy v parku
Izolací odvodňovací jámy bylo sledováno opatření proti zatékání dešťové vody do objektu
budovy ZUŠ. Byl odstraněn porušený stávající betonový potěr, dále byla položena izolace
proti vlhkosti, kterou překryla nová betonová podlaha. Náklady na opravu činily 25 274 Kč.
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Oprava dešťové kanalizace na hlavním nádvoří
Z důvodu porušení a následného propadnutí dešťových kanalizačních trub na hlavním nádvoří
bylo přistoupeno k jejich výměně. Bylo nahrazeno cca 5 m kanalizačních trub a celkové náklady činily 12 424 Kč.
Oprava sociálního zařízení v podkroví nad kancelářemi
Bylo kompletně zrekonstruováno stávající sociální zařízení umístěné v podkroví nad kancelářemi. Provedla se montáž nových obkladů a dlažeb a byly zhotoveny nové rozvody el. energie, vody a odpadů. Byl instalován nový sprchový kout, klozet, umyvadlo a vodovodní baterie
a byly provedeny nátěry a kompletní výmalba. Náklady na opravu činily 121 168,50 Kč.
Oprava sociálního zařízení v pokladně
V sociálním zařízení příslušejícím k pokladně RMM byly provedeny nezbytné opravy. Stávající obklady a dlažba byly odstraněny a byla realizována montáž nových. Provedly se nové
rozvody el. energie a vody a byl instalován nový průtokový ohřívač a vodovodní baterie. Prostor byl kompletně vymalován. Náklady na opravu činily 57 661 Kč.
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II.
P LNĚNÍ ÚKOLŮ V

PERSONÁLNÍ OBLASTI

Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2005
Počet zaměstnanců − fyzické osoby
celkem
muži
ženy
THP
dělníci
ZPS
občané EU
důchodci a pracující
v důchodovém věku

k 31. 12. 2004
26
13
13
18
8
3
1

k 31. 12. 2005
26
13
13
18
8
3
1

2

3

Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31. 12. 2005
vzdělání
základní
vyučení bez maturity
střední s maturitou
vysokoškolské

počet zaměstnanců celkem
4
6
6
10

muži
2
4
1
6

ženy
2
2
5
4

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období
Nárůst počtu zaměstnanců k 31. 12. 2005 oproti stavu k 31. 12. 2004 ve fyzických osobách:
2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci)
11 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci)

Úbytek počtu zaměstnanců k 31. 12. 2005 oproti stavu k 31. 12. 2004 ve fyzických osobách:
2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci)
11 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci)

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období
Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2005 činil 5 428 000 Kč
Průměrný plat − 16 753 Kč
Čerpání mzdových prostředků za rok 2005 činilo 5 651 758 Kč
Průměrný plat − 17 444 Kč
Na překročení mzdového limitu o 223 758 Kč bylo použito prostředků z fondu odměn organizace.
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23 671

75

1

3 930

0

19 398
17 178
14 973
13 143
1 904

95
0
123
12
0

kurátoři sbírek, technický pracovník
konzervátorka, knihovnice
výstavář, správce depozitáře
výtvarnice 0,75 úvazku – 12 měsíců
průvodce Diváky 0,2 úvazku – 12 měsíců

15
11
12
10

27
43
20
74

klempíř, zedník
truhlář
operátor inf. a komunikačních technologií
manipulační dělník, uklízečky

počet osob
5

platová
třída

0

kategorie

počet
kalendářních
dnů nemoci

Struktura platových tříd a úvazků

skutečný
∅ plat
v Kč

THP

12

1

40 862

THP

11

THP
THP

10
9

THP

8

THP

4

5
2
2
1
1

D
D
D
D

7
6
5
3

2
1
1
4

025
878
499
941

pracovní zařazení

ředitelka
zástupkyně ředitelky, kurátoři sbírek,
rozpočtářka, pracovnice technicko-ekonomického rozvoje
archeolog 0,25 úvazku – 12 měsíců

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností.
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Technickoorganizační činnost v oblasti PO a poskytování služeb v oblasti BOZP Regionálnímu muzeu zabezpečuje servisní firma Ing. Ivo Štěpánek a Radek Horký, BPPO Servis, U Nemocnice 2, Břeclav. Všichni zaměstnanci RMM se pravidelně účastní školení věnovaných
zásadám bezpečnosti práce.
V roce 2005 byl v regionálním muzeu zaznamenán jeden pracovní úraz.

Pracovní neschopnost zaměstnanců za sledované období
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc − celkem 22, z toho 4 u žen
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti způsobené úrazem – celkem 1, z toho 0 u žen
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc − celkem 407, z toho 77 u žen
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti způsobené úrazem – celkem 62, z toho 0 u žen
Ošetřování člena rodiny nebylo využito.
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III.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V
♦

OBLASTI HOSPODAŘENÍ

III. 1. V ÝNOSY

VÝNOSY – k 31. 12. 2005

příloha č. 15
v tis. Kč

Hlavní činnost

Regionální muzeum Mikulov, příspěvková org.
SÚ

AÚ

Upravený
% plnění
rozpočet upraveného
2005
rozpočtu

Skutečnost
2004

Doplňková činnost

2005

Výnosy v tis.Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb – režie
Tržby z prodeje služeb – vstupné
Tržby z prodeje služeb – movité věci
Celkem
Tržby za prodané zboží

Ostatní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů – fond rezervní NFOH
Zúčtování fondů – fond odměn
Celkem
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy – dary
Jiné ostatní výnosy – mim. výnosy minulých let

601
602000
602200
602300
602
604

641
642
643
644
645

502
990
25
1 517
333

588
996

550
820

107
121

1 584
232

1 370
200

116
116

1

1

1

100

50
224
274

50
224
274

100
100
100

–2

2

-100

648100
648300
648
649000
649100
649200

216
8
3
32
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Skutečnost
2003

2004

Upravený
% plnění
rozpočet upraveného
2004
rozpočtu

Jiné ostatní výnosy – archeologický výzkum

649300

935

Jiné ostatní výnosy – náhrady škod

649400

110

Jiné ostatní výnosy – nájemné
Jiné ostatní výnosy – balné

649500
649600

1 399

Jiné ostatní výnosy – pronájem movitých věcí

649700

Celkem
Tržby z prodeje majetku, rezervy
a opravné položky

649

Příspěvky a dotace na provoz
z rozpočtu ÚSC
z rozpočtu ÚSC – nové expozice
z rozpočtu ÚSC – fasáda II. nádvoří zámek
z rozpočtu ÚSC – oprava Temné brány
z rozpočtu ÚSC – fasáda domu Brněnská 9
z rozpočtu ÚSC – expozice o době římské
ISPROFIN
z rozpočtu ÚSC – restaurování sbírkových předm.
z rozpočtu ÚSC – nákup sbírek
regenerace památek – město Mikulov
Celkem
691
ze SR
ze státních účelových fondů
ostatní……………...

Výnosy celkem:

691100
691200
691200
691300
691300
691400
691500
691600
691700
691800

17

10

170

1 411

1 120

126

41

50

82

2 487

1 467

1 182

124

10 652
577

11 310

11 310

100

2 100

2 100

100

12 542

800
340
235
250
100
250
15 385

800
340
235
250
100
250
15 385

100
100
100
100
100
100
100

17 096

18 943

18 412

103

1 113
200

0

0

0

Poznámky: 1) Vypracujte, prosím, s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá.
.
2) Upravený rozpočet znamená rozpočet po poslední změně rozpočtu do data , k němuž je tato příloha zpracována.
3) Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

Sestavila dne 3. 2. 2006 Dana Souchopová

Ředitelka: Mgr. Dobromila Brichtová

Podpis:

Podpis:
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Komentář k tabulce „Výnosy“
Výnosy roku 2005 byly vyšší, než RMM rozpočtovalo. Vyšších příjmů bylo dosaženo ze vstupného a zejména z pronájmů nebytových prostor. Vyšší počet pronájmů však samozřejmě ovlivnil výši
nákladů – zejména u spotřeby elektrické energie a služeb.
Výnosy byly povýšeny také převodem z fondu odměn, a to v celkové výši 224 tis. Kč na odměny zaměstnancům.

Z dalších zdrojů RMM získalo:
• dotaci z Ministerstva kultury ČR z programu ISPROFIN na restaurování sbírkových předmětů ve výši 235 tis. Kč

Vzhledem k lepšímu plnění vlastních příjmů jsme během roku provedli změnu rozpočtu.

•

Plnění vlastních příjmů za rok 2005:

Plnění výnosů za rok 2005:

rozpočet
3 512 tis. Kč

skutečnost
4 043 tis. Kč

•

dotaci z Nadačního fondu obětem holocaustu na projekt „Rozšíření vzdělávacích aktivit při expozici v mikulovské synagoze“
ve výši 50 tis. Kč
dotaci od města Mikulova z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ve
výši 250 tis. Kč

rozpočet
18 412 tis. Kč

% plnění
115

skutečnost
18 943 tis. Kč

% plnění
103

Na investiční akce byla RMM poskytnuta Jihomoravským krajem
částka 1 480 tis. Kč.
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♦

III. 2. N ÁKLADY

Náklady – k 31. 12. 2005

příloha č. 16
v tis. Kč

Hlavní činnost

Regionální muzeum Mikulov, příspěvková org.
SÚ

AÚ

Upravený
% plnění
rozpočet upraveného
2005
rozpočtu

Skutečnost
2004

Doplňková činnost

2005

Náklady v tis.Kč
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu – údržba
501000
Spotřeba materiálu – nákup sbírek
501100
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
501100
Spotřeba materiálu – fotomateriál
501110
Spotřeba materiálu – STÚ
501150
Spotřeba materiálu – nákup DHIM a OE
501200
Spotřeba materiálu – nákup OE
501200
Spotřeba materiálu – PC a kancelářská technika
501300
Spotřeba materiálu – nákup DHIM
501300
Spotřeba materiálu – pronájmy
501400
Spotřeba materiálu – pohonné hmoty, mazadla
501500
Spotřeba materiálu – knihy, noviny, časopisy, CD
501600
Spotřeba materiálu – na propagaci
501700
Spotřeba materiálu – Galerie D
501800
Spotřeba materiálu – čistící prostředky
501800
Spotřeba materiálu – pro výstavní účely
501900
Spotřeba materiálu – expozice o době římské
501910
Celkem
501
Spotřeba energie – el. energie
502100
Spotřeba energie – vodné, stočné, srážkové vody
502200
Spotřeba energie – plyn
502300
Celkem
502

302
117

74
276

121

120

101

134
21
63

135
20
63

99
105
100

56

57

98

317
35
48
70
112

313
36
48
70
113

101
97
100
100
99

93
37
58
1165
1 863

95
37
58
1 165
1 865

98
100
100
100
100

57
1 920

55
1 920

104
100

131
44
45
75
162
375

215
1 816
1 363
353
53
1 769
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Skutečnost
2003

2004

Upravený
% plnění
rozpočet upraveného
2004
rozpočtu

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
– vodné
503
Prodané zboží
504
Služby
Opravy a udržování
511000
Opravy a udržování – Galerie „D“
511100
Opravy a udržování – dopravní prostředky
511100
Opravy a udržování – fasáda II. nádvoří zámku
511130
Opravy a udržování – malířské a natěračské práce
511200
Opravy a udržování – tech. přístroje včetně revizí
511700
Opravy a udržování – pronájmy
511800
Opravy a udržování – Temná brána
511900
Opravy a udžování – fasáda Brněnská 9
511900
Opravy a udržování – Brněnská 9
511901
Celkem
511
Cestovné – tuzemské
512000
Cestovné – zahraniční
512100
Celkem
512
Náklady na reprezentaci
513
Ostatní služby
518000
Ostatní služby – k pronájmu VZS, vinárna
518100
Ostatní služby – přepravné
518110
Ostatní služby – telefony
518120
Ostatní služby – poštovné
518130
Ostatní služby – internet
518140
Ostatní služby – archeologický výzkum
518150
Ostatní služby – STKO (skládka)
518160
Ostatní služby – stočné
518170
Ostatní služby – zahrada, park
518200
Ostatní služby – školení zaměstnanců
518210
Ostatní služby – za rozhlas a TV
518220
Ostatní služby – revize BPPO, PO
518230
Ostatní služby – nájemné placené RMM
518240
Ostatní služby – poradenské služby (právník)
518250

258

608
125

29
72
1 113

1 947
19
19
20
353
169
19
208
15
43
639
91
504

40
153

40
160

100
96

306

310

99

37
2 106
85
60
82

40
2 100
85
60
85

93
100
100
100
96

700
350
3 726
15
3
18
20
141
164
19
213
21
43

700
350
3 730
15
3
18
20
140
150
20
215
20
43

100
100
100
100
100
100
100
101
109
95
99
105
100

91
198
480
9
11
60
13
18

90
200
480
10
11
60
15
18

101
99
100
90
100
100
87
100
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Ostatní služby – udržování sbírek
Ostatní služby – udržování sbírek – ISPROFIN
Ostatní služby – nákup sbírek
Ostatní služby – údržba software, PC
Ostatní služby – k pronájmům
Ostatní služby – k výstavám
Ostatní služby – Galerie „D“
Ostatní služby – fotopráce, xerox
Ostatní služby – expozice o době římské
Ostatní služby – propagační činnost
Ostatní služby – NFOH
Ostatní služby – DHIM
Ostatní služby – Norské fondy
Celkem
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Zákonné sociální náklady – příspěvek na obědy
Zákonné sociální náklady – pracovní pomůcky

518300
518301
518310
518400
518500
518600
518700
518700
518710
518800
518810
518900
518920
518
521
524
527000
527100
527200

Zákonné soc. náklady – závodní preventivní péče

428

392
235
156
29
100
26

392
235
160
30
100
30

100
100
98
97
100
87

10

16
283
30
7

15
283
30
7

107
100
100
100

140

140

100

2 751
7 152
5 163
1 791
103
85
10

2 895
7 911
5 652
1 978
113
147
9

2 894
7 911
5 652
1 978
113
147
9

100
100
100
100
100
100
100

12

12

100

44

44

100

4

4

100

53
107
34
39
39

527300

Ostatní soc. náklady
Daně a polatky
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky

528
531
532
538

Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis pohledávky
Úroky
Kurzové ztráty
Dary
Manka a škody

541
542
543
544
545
546
548

1

122

112

28

Jiné ostatní náklady

549000

143

28

Jiné ostatní náklady – Kooperativa

549100

14

16

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky

549200

19

Jiné ostatní náklady – pojištění

549300

123

Celkem
Odpisy, prodaný majetek, rezervy
a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba zákonných opravných položek

Náklady celkem:

549

157

186

185

101

551
552
553
554
556
559

299

321

321

100

16 423

18 403

18 412

100

0

0

0

Poznámky:
1) Vypracujte, prosím, s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá.
2) Upravený rozpočet znamená rozpočet po poslední změně rozpočtu do data , k němuž je tato příloha zpracována.
3) Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

Sestavila dne 3. 2. 2006 Dana Souchopová

Ředitelka: Mgr. Dobromila Brichtová

Podpis:

Podpis:
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Komentář k tabulce „Náklady“
Vzhledem k dobrým vlastním příjmům a vyšším nákladům u el. energie a služeb byly během roku 2005 provedeny změny v rozpočtu u nákladů:
Důležité položky ovlivňující navýšení k rozpočtu 2005
(v tis. Kč)
502 – Spotřeba energie
Elektrická energie
560
Zvýšené náklady jsou spojené s vyššími pronájmy nebyt.
prostor a zvýšením ceny za dodanou el. energii
518 – Ostatní služby (významné položky)
Zpracování žádosti o grant z „Norských fondů“
Přesun z účtu 501/91 – spotřeba materiálu:
expozice Po stopách dávných kultur – o době římské
Restaurování sbírkových předmětů
521 – Mzdové náklady
Posílení stanoveného limitu na mzdy
(fond odměn)
524 – Zákonné sociální pojištění
Navýšení odvodu z mezd

Schválený rozpočet
(v tis. Kč)
1 360

Upravený rozpočet
2005 (v tis Kč)
1 920

2 250

2 894

644

5 428

5 652

224

1 900

1 978

78

–

44

44

Navýšení (v tis. Kč)
560

140
283
235

224

78

44
538 – Ostatní daně a poplatky
Zaplacení celních poplatků za exponáty zapůjčené k výstavě
z cyklu „Femina“ instalované v roce 2004 v RMM –
zápůjčka z Rakouska

30

Plnění nákladů za rok 2005:
rozpočet
18 412 tis.

skutečnost
18 403 tis.

% plnění
100
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♦

III. 3. F INANČNÍ MAJETEK

Uvedení stavů na bankovních účtech
Regionální muzeum má zřízené dva účty u KB v pobočce Mikulov:



běžný účet
účet FKSP

č. 1430-651/0100
č. 107-1430-651/0100

stav k 31. 12. 2005
stav k 31. 12. 2005

1 231 227,08 Kč
39 236,03 Kč

Zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

stav k 31. 12. 2005
příspěvky na obědy – 12/05
úroky od KB – 12/05
příděl do FKSP – 12/05

243 − účet FKSP
39 236,03
-5 512,50
-1,53
9 121,00
42 843

912 − účet fond FKSP
125 463,00

-82 620,00
42 843,00

Ceniny
•

stav známek k 31. 12. 2005

•

stav stravenek k 31. 12. 2005

3 084,50 Kč

účet:

263/100 Ceniny − známky

33 350,00 Kč

účet:

263/300 Ceniny − stravenky

32

♦

III. 4. P OHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
příloha č. 17

Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2005
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

v tis. Kč

POHLEDÁVKY

Syntetický i analytický účet
Odběratelé
Provozní zálohy
Provozní zálohy JME
Provozní zálohy – časopisy
Ostatní pohledávky – Stalkon
Ostatní pohledávky – Vysanton

311000
314000
314100
314200
316200
316300

Celkem

Celkem
744
88
8
3
24
2
869

Po datu splatnosti
Do data
0–30 dnů 31–60 dnů 61–90 dnů 91–180
181–360
nad 360
splatnosti Celkem po
po
po
po
dnů po
dnů po
dnů po
splatnosti
splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti
9
620
38
77
667
88
8
3
24
2
202

667

9

0

0

0
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v tis. Kč

ZÁVAZKY

Syntetický i analytický účet
Dodavatelé
Ostatní závazky př. OO
Zaměstnanci
Ostatní závazky – půjčky
Sporožiro
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální pojištění
VZP

620

321000
325000
331000
333200
333300
335100
336100
336200

Po datu splatnosti
31–60 dnů 61–90 dnů
91–180
po
po
dnů po
Celkem po 0–30 dnů po
splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti
6
501
2
209
2
130
0
156
47

Do data
splatnosti

Celkem

507
2
209
2
130
0
156
47

33

181–360 nad 360 dnů
dnů po
po
splatnosti splatnosti

ČNP
Hutnická pojišťovna

336203
336204

Vojenská pojišťovna

336205

Pojišťovna vnitro
Daň z příjmu – záloha
Daň z příjmu – RMM
Ostatní přim. daně
Náklady příštích období
Dohadné účty pasivní

5
1

5
1

336206
341000
341100
342000
381000

6
3
54
-60
1
-11

6
3
54
-60
1
-11

389000

49

49

1101

1095

Celkem

0

0

0

0

0

0

Sestavila dne 30. 1. 2006 Dana Souchopová

Ředitelka: Mgr. Dobromila Brichtová

Podpis:

Podpis:

0

Komentář k tabulce „Přehled pohledávek a závazků“
•

Pohledávka ve výši 620 tis. Kč – Stalkon Znojmo: jedná se o nezaplacený dluh za archeologický výzkum provedený v roce 2004. Pohledávka je vymáhána soudním řízením.

•

Pohledávka ve výši 38 tis. Kč – Vysanton Hranice: jedná se o nezaplacený dluh za pronájem uskutečněný v roce 2003. Pohledávka je vymáhána soudním řízením.

•

Provozní záloha ve výši 88 tis. Kč – 5 tis. Kč stálá záloha CCS, 83 tis. Kč uhrazeno z FKSP (jedná se o zaplacený zájezd zaměstnanců RMM,
který se uskuteční v roce 2006).

•

Ostatní pohledávky – Stalkon 24 tis. Kč a Vysanton 2 tis. Kč: jedná se o poplatky k soudnímu řízení.
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♦

III. 5. D OTACE A PŘÍSPĚVKY
Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE, STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH
FONDŮ A ROZPOČTU JINÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

Dotace a příspěvky získané od zřizovatele:
příspěvek na provoz

11 310 tis. Kč

účelová dotace na nákup sbírkových předmětů

100 tis. Kč

účelová dotace na opravu fasády II. zámeckého nádvoří

2 100 tis. Kč

účelová dotace na opravu fasády a podkroví budovy na
ul. Brněnská

800 tis. Kč

účelová dotace na restaurování sbírkových předmětů

250 tis. Kč

účelová dotace na realizaci expozice Po stopách dávných
kultur – o době římské

340 tis. Kč

byl v plné výši
vyčerpán
byla v plné výši
vyčerpána
byla v plné výši
vyčerpána
byla v plné výši
vyčerpána
byla v plné výši
vyčerpána
byla v plné výši
vyčerpána

Dotace ze státního rozpočtu:
dotace z programu ISPROFIN na restaurování
sbírkových předmětů (viz Ochrana, restaurování a
zabezpečení sbírek na str. 6)
dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na opravu
fasády domu na ul. Brněnská (viz Opravy a údržba
objektu na str. 20)
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235 tis. Kč.

byla v plné výši
vyčerpána

250 tis. Kč

byla v plné výši
vyčerpána

♦

III. 6. I NVESTICE

ÚČELOVÁ DOTACE
Na investice RMM byla poskytnuta v roce 2005 účelová dotace na akce:
Nově budovaná expozice Po stopách dávných kultur – o době římské
Po stopách dávných kultur – Římský vrch
Účelová dotace celkem
•

1 280 tis.
200 tis.
1 480 tis.

Stavební úpravy sklepních prostor – technické zhodnodení budovy "Zámek 1"

Ve sklepní přístupném z jižního nádvoří probíhaly stavební práce pro úpravu prostoru k chystané expozici Po stopách dávných kultur – o době římské. Práce byly konány dodavatelsky a prováděla je firma zvítězivší ve výběrovém řízení – Stavitelství František Dvořák, Dolní Dunajovice.
Byla odstraněna stávající podlahová krytina sklepení a byly vybourány příčky. Proběhla demontáž stávajícího vodovodního potrubí a potrubí bývalého ústředního topení. Byly instalovány nové rozvody elektrické energie a realizovalo se podlahové elektrické vytápění. Stávající
rozvody zabezpečovacího zařízení a telefonů byly zasekány pod omítku. Z důvodu dosažení
optimální vlhkosti se přistoupilo k instalaci vzduchotechnického zařízení. Poškozená omítka
v celém prostoru byla opravena a následně překryta novou výmalbou. Stávající podlahy byly
vyrovnány a na upravený povrch byla položena nová podlahová krytina z PVC.

Celkové náklady 1 054 tis. Kč
byly uhrazeny:

1 000 tis. Kč z účelové dotace Jihomoravského kraje
54 tis. Kč z vlastních zdrojů

• Soubor zvukových průvodců DVG DOMINO – II. část.
Soubor je určen pro expozici Po stopách dávných kultur – o době římské. Celkové dokončení
a předání do užívání se předpokládá v roce 2007. Celá částka ve výši 280 tis. Kč byla uhrazena z účelové dotace Jihomoravského kraje.
• Projekt Po stopách dávných kultur – Římský vrch
Náklady na projekt činily celkem 200 tis. Celá částka byla uhrazena z účelové dotace Jihomoravského kraje.
Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
•

Osvětlení obřího sudu a zámeckého sklepení

Nevyhovující osvětlení zámeckého sklepa s obřím sudem bylo v průběhu prosince 2005 nahrazeno instalací nového osvětlení. Na provedení akce bylo vypsáno výběrové řízení, v němž
uspěla firma Jan Urbánek – URBI, Slaný. Profesionální výstavnické osvětlení zahrnuje celý
prostor včetně kleneb a zdůrazňuje kromě obřího sudu i většinu exponátů zde instalovaných.
Celkové náklady činily 220 tis. Kč a byly uhrazeny z vlastních zdrojů.

♦

III. 7. D OPLŇKOVÁ ČINNOST

Regionální Muzeum v Mikulově neprovádí žádnou doplňkovou činnost.

36

♦

III. 8. V ÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek po zdanění

18 795 tis.
18 403 tis.
392 tis.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2005

příloha č. 10

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

výsledek hospodaření po zdanění

počáteční stav

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
392 048,05 úhrada ztráty za předchozí léta
příděl do fondu odměn
příděl do fondu rezervního
392 048,05 celkem příděly

0
235 229,00
156 819,05
392 048,05

Výsledek hospodaření rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:
1. Pokrytí ztráty za předchozí léta
2. Příděl do fondu odměn – fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %,
nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.
3. Příděl do fondu rezervního

Sestavila dne 20. 2. 2006 Dana Souchopová

Ředitelka: Mgr. Dobromila Brichtová

Podpis:

Podpis:
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IV.

celkem
ujeto km

vozidlo

počáteční
stav
tachometru
v km
konečný
stav
tachometru
v km

A UTOPROVOZ

spotřeba pohonných hmot

benzín Natural 95
91 035
103 735
12 700
BVI 88-73
1 066 l
Vozidlo používáno k přepravě osob, sbírkových předmětů, materiálu (zásobování).
ŠKODA FELICIA

průměrná
spotřeba
na 100 km
8,39 l

IFA Multicar −
nafta
54 578
56 860
2 282
16,69 l
sklápěč 1,6 t
381 l
BVA 56-09
Vozidlo používáno k přepravě stavebního materiálu, sbírkových předmětů, odpadu z areálu
zámku etc.
benzín Natural 95
JAWA 50
27 821
31 175
3 354
BV 170-16
146 l
Motocykl používá k dopravě pracovník přírodovědného oddělení − terénní výzkum.
benzín Special 90
JAWA 50
8 521
9 082
561
1B 65-78
19 l
Motocykl používá k dopravě pracovník přírodovědného oddělení − terénní výzkum.
benzín Special 90
16 l
Motocykl používá k dopravě pracovník přírodovědného oddělení − terénní výzkum.
Babeta

1 375

1 865

490

benzín Natural 95
TORO –
13 l
sněhová fréza
Sněhová fréza používána k úklidu sněhu v areálu zámku.
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4,35 l

3,38 l

3,26 l

V.
P LNĚNÍ ÚKOLŮ V

OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
PZ k 1. 1. 2005
KZ k 31. 12. 2005

80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč

018 − Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
PZ k 1. 1. 2005
Nákup programu Windows (3 ks)
KZ k 31. 12. 2005

374, 023,00 Kč
364 743,00 Kč
9 280,00 Kč
374 023,00 Kč

021 − Stavby

98 926 934,00 Kč

PZ k 1. 1. 2005
Technické zhodnocení budovy „Zámek 1“
KZ k 31. 12. 2005

97 872 845,00 Kč
1 054 089,00 Kč
98 926 934,00 Kč

022 − Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
PZ k 1. 1. 2005
Osvětlení obřího sudu
KZ k 31. 12. 2005

3 509 260,00 Kč

3 289 043,00 Kč
220 217,00 Kč
3 509 260,00 Kč

028 − Drobný dlouhodobý hmotný majetek
PZ k 1. 1. 2005
Nákup nových DHIM
Vyřazení – likvidace
KZ k 31. 12. 2005

5 613 119,00 Kč
5 278 458,00 Kč
375 281,00 Kč
-22 620,00 Kč
5 631 119,00 Kč

Nákup nových DHIM: PC, monitory, tiskárny, kopírka, fotoaparáty, chladničky, leštička na
parkety, laminovačka, kancelářský nábytek, výstavní figuriny, mobilní telefon

031 − Pozemky

6 570 950,00 Kč

PZ k 1. 1. 2005
KZ k 31. 12. 2005

6 570 950,00 Kč
6 570 950,00 Kč
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041 − Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
PZ k 1. 1. 2005
projekt: Archeologický park – Římský vrch
KZ k 31. 12. 2005

200 000,00 Kč
0 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč

042 − Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
PZ k 1. 1. 2005
DVG Domino – zvukový průvodce, II. část,
k expozici o době římské
KZ k 31. 12. 2005
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445 410,00 Kč
165 410,00 Kč
280 000,00 Kč
445 410,00 Kč

VI.
P ŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Tvorba peněžních fondů
Tvorba peněžních fondů v Regionálním muzeu v Mikulově byla v roce 2005 vytvořena:
•
•
•
•
•

rozdělením hospodářského výsledku
z odpisů
z povinného přídělu do FKSP
účelovou dotací na investice
z nadačního příspěvku

Čerpání peněžních fondů
♦

Fond investiční

V průběhu roku 2005 byly z investičních prostředků pořízeny:
1. Technické zhodnocení budovy „Zámek 1“
Úprava sklepních prostor pro archeologickou expozici Po stopách dávných kultur –
o době římské.
K užívání předány 22. 12. 2005.
z dotace Jihomoravského kraje
z vlastních zdrojů
celkové náklady

1 000 000,00 Kč
54 890,00 Kč
1 054 890,00 Kč

2. Soubor zvukových průvodců DVG DOMINO – II. část
Soubor je určen pro chystanou expozici Po stopách dávných kultur – o době římské.
Celkové dokončení akce a předání do užívání se předpokládá v roce 2007.
Veškeré náklady byly hrazeny z účelové dotace Jihomoravského kraje.
celkové náklady

280 000,00 Kč

3. Osvětlení obřího sudu v expozici Vinařství
Celá investice byla uhrazena z vlastních zdrojů.
Do užívání bylo předáno 28. 12. 2005.
celkové náklady

220 217,00 Kč

4. Projekt „Archeologický park – Římský vrch“
Celá investice byla uhrazena z dotace Jihomoravského kraje.
celkové náklady

200 000,00 Kč
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♦

Fond rezervní

V rámci rezervního fondu se uskutečnily aktivity Dokumentačního centra moravského židovství – projekt „Rozšíření vzdělávacích aktivit při expozici v mikulovské synagoze“.
Celkové náklady činily 50 000,00 Kč a byly hrazeny z dotace Nadačního fondu obětem
holocaustu.
koncert z děl židovských autorů
překlad textů pro publikaci Jews in Mikulov
předtisková příprava publikace Jews in Mikulov
tisk publikace Jews in Mikulov (část úhrady)
koncert židovských písní
celkové náklady

5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
27 802,00 Kč
5 000,00 Kč
2 198,00 Kč
50 000,00 Kč

Převod z rezervního fondu na posílení fondu investičního, předpokládaný dle rozpočtu, nebyl
realizován. Peněz mělo být využito k nákupu osobního automobilu, který se neuskutečnil z důvodu nedostatku celkového objemu financí – neuhrazení pohledávky firmy Stalcon, Znojmo.
Tato firma dluží RMM částku 619 820,00 Kč za provedení archeologického výzkumu v roce
2004. Záležitost je v soudním řízení.

♦

Fond odměn

Z fondu odměn bylo v roce 2005 čerpáno 223 758,00 Kč na odměny zaměstnancům RMM.

♦

Fond FKSP

Z FKSP bylo v roce 2005 čerpáno 84 413,00 Kč.
příspěvek na obědy
životní jubilea
zájezd, vstupné na kulturní akce

67 753,00 Kč
3 500,00 Kč
13 160,00 Kč
84 413,00 Kč

celkem
Fondy k 31. 12. 2005 byly finančně kryty.

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů – viz příloha č. 14 na str. 49.
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VII.
K ONTROLNÍ ČINNOST
Dle vnitřního předpisu JmKÚ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací sestavila ředitelka RMM interní směrnici určující pravidla řídící kontroly –
Vnitřní kontrolní systém Regionálního muzea v Mikulově (Směrnice RMM z 1. 7. 2003).
Uvedená směrnice stanovuje oblasti činností a povinností sledovaných kontrolním systémem
a způsob provádění kontrol. Témata kontrol:
1. Provádění finanční kontroly bylo upraveno směrnicí RMM č 1/2004 z 1. 1. 2004, která stanovuje organizaci vnitřního kontrolního systému.
2. Kontrola péče o sbírky je dána směrnicí RMM č. 1/2003 (Režim zacházení se sbírkou
Regionálního muzea v Mikulově). Týká se fyzické inventarizace sbírek, sleduje smlouvy o zápůjčkách a evidenci.
3. Kontrola dodržování pracovního řádu, který udává základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, je v kompetenci vedoucích oddělení.
4. Kontrola dodržování plánu práce, vypracovávaného na každý rok, je v kompetenci
vedoucích oddělení.
Na základě směrnice č. 5/2003 – Vnitřní kontrolní systém RMM – byl vypracován plán kontrol pro rok 2005 jako součást plánu práce. V něm jsou zařazeny následující kontroly:
A. inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek, závazků,
účtů aktiv a pasiv – daná směrnicemi RMM č. 4/2005 z 3. ledna 2005 (Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků)
B. inventarizace sbírek – daná směrnicí RMM č. 1/2003 (Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově)
C. kontrola dodržování pracovního řádu
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za uplynulé pololetí
Vnitřní systém finanční kontroly byl průběžně uplatňován ve všech bodech odstavce 4 (Organizace vnitřního kontrolního systému) směrnice RMM č. 1/2004 pracovníky odpovědnými za
průběh finančních operací.
Inventarizace sbírek probíhala v jednotlivých podsbírkách průběžně v rámci celého pololetí.
Správci podsbírek vykazovali průběh a výsledky inventarizace ve svých zprávách o činnosti.
Dodržování pracovního řádu bylo průběžně sledováno vedoucími oddělení, kontrolu docházky
tito vedoucí potvrzovali svým podpisem v knize docházky každý poslední den v měsíci.
Kontrolu dodržování plánů práce jednotlivých pracovníků prováděli vedoucí oddělení v rámci
pravidelných porad příslušných útvarů.
Kontroly v Regionálním muzeu provedené v roce 2005 zřizovatelem:
•

21. 7. 2005 provedly pracovnice odboru kultury a památkové péče JmKÚ kontrolu docházky a dodržování vnitřního kontrolního systému. Kontrolou docházky bylo zjištěno,
že „je dodržován zákoník práce i vnitřní předpisy organizace“, při kontrole dodržování
pravidel kontrolní činnosti – vnitřního kontrolního systému – bylo konstatováno, že „je
dodržován zákon č. 320/2001 Sb., vyhl. č. 416/2004 Sb., Zásady vztahů orgánů kraje
k řízení příspěvkových organizací i vnitřní předpisy organizace“.
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Kontroly v Regionálním muzeu provedené v roce 2005 externími kontrolními orgány:
•

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla v RMM v roce 2005 kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění – nebyly zjištěny žádné závady.

•

Okresní správou sociálního zabezpečení v Břeclavi byla provedena v RMM v roce 2005
kontrola provádění nemocenského pojištění, pojistného a plnění úkolů v důchodovém
pojištění – nebyly zjištěny žádné závady.
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VIII.
V ÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Ve dnech 1.–7. prosince 2005 byla provedena fyzická inventura HIM, DHIM, OE, skladu
MTZ a skladu publikací. Inventarizace účtů, pokladní hotovosti a cenin k 31. prosinci 2005
byla provedena 3. ledna 2006.
Inventury provedly dílčí inventarizační komise na základě příkazu ředitelky Mgr. Dobromily
Brichtové ze dne 24. listopadu 2005. Bylo sestaveno 7 dílčích inventarizačních komisí, jejichž
jmenovitý seznam včetně podpisových vzorů jednotlivých členů je přílohou zápisu o provedené inventarizaci.
Samotné inventury byly prováděny na základě počítačových sestav, které byly sepsány podle
zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a uložení předmětů inventurám podléhajícím. Každý
zaměstnanec obdržel příkaz ředitele, ve kterém byly dány instrukce, jak mají inventury probíhat. Dílčí inventarizační komise byly upozorněny, aby pečlivě kontrolovaly stav použitelnosti
HIM, DHIM a OE a v případě špatného stavu doporučily vyřazení daného předmětu.
Dne 24. listopadu 2004 jmenovala ředitelka muzea škodní komisi pro likvidaci a vyřazení inventáře RMM. Této komisi byly po uzavření inventur předány veškeré likvidační protokoly
k posouzení a zpracování. Likvidační komise v průběhu měsíce prosince 2005 zhodnotila návrhy na vyřazení předmětů a dle vyhlášky č. 62/2001 Sb. zabezpečila jejich likvidaci.
Provedenou inventurou HIM, DHIM, OE, skladu MTZ a skladu publikací, inventurou účtů,
pokladní hotovosti a cenin nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, finanční vyjádření
souhlasilo s účetní evidencí.
Doklady o stavu majetku a závazků byly zúčtovány, příjmy a výdaje byly zachyceny v účetnictví a operativní evidenci.
Vypracované doklady související s inventarizací byly souhrnně seřazeny v pořadači „Inventarizace 2005“, uloženém v účtárně RMM.
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PŘÍLOHA – PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU
Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2005

příloha č. 12
v tis. Kč

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Hlavní činnost
Schválený
rozpočet
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje cenných papírů
Tržby z prodeje materiálu
Použití fondů: Fond investiční
Fond rezervní
Fond odměn
Úroky od KB
Jiné ostatní výnosy
Přijaté dotace – Isprofin
Příspěvek na provoz – město Mikulov
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Výnosy (zdroje) celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostat. neskladovatel. dodávek – vodné
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
z toho: platy zaměstnanců
OON
soc. a zdrav. pojištění

1 173
200

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Doplňková činnost
Schválený Upravený
Skutečnost
rozpočet rozpočet

% S/UR

1 370
200

1 584
232

116
116

14 900
17 361

50
224
1
1 182
235
250
14 900
18 412

50
224
1
1 467
235
250
14 900
18 943

100
100
100
124
100
100
100
103

1 455
1 360
100
200
3 820
30
20
2 250
7 617
5 428

1 165
1 920
40
160
3 730
18
20
2 894
7 911
5 652

1 165
1 920
40
153
3 726
18
20
2 895
7 911
5 652

100
100
100
96
100
100
100
100
100
100

1 900

1 978

1 978

100

1
1 087
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0

0

0

0

0

0

% S/UR

zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

109
180
336
3
170

113
168
321
48
185

113
168
321
48
186

100
100
100
100
100

17 361

18 412

18 403

100

0

0

540

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

540

Vysvětlivka:
Ve sloupci „upravený rozpočet“ uvádějte upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která byla provedena do data, k němuž se předkládá přehled o plnění rozpočtu.

Sestavila dne 27. 1. 2005 Dana Souchopová

Ředitelka: Mgr. Dobromila Brichtová

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA – PŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2005

příloha č. 14

Regionální muzeum Mikulov, příspěvková organizace

v tis. Kč
stav k 1. 1.

Tvorba
příděl z odpisů z DHM a DNM
dotace z rozpočtu kraje
investiční dotace ze SF, NF
výnos z prodeje DHM

Fond investiční
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stav k 1. 1.

převod z fondu rezervního
ostatní
celkem tvorba

plán
skutečnost
321
321 expozice o době římské
1480
1480 auto osobní
osvětlení obřího sudu
ostatní

1801

1801

Tvorba
příděl ze zlepšeného výsl. hosp.
nadační dotace – NFOH

stav k
31. 12.

Čerpání

celkem čerpání

plán
skutečnost
1534
1534
0
220
220

1754

plán
skutečnost
450
450
50
50 čerpání nadační dotace NFOH

613

celkem tvorba

500

500

48

celkem čerpání

84
stav k
31. 12.

Čerpání
plán

skutečnost
50

posílení fondu investičního

Fond rezervní

1754

50
0

50

50

1063

stav k 1. 1.

Tvorba
příděl ze zlepšeného výsl. hosp.
ostatní

Fond odměn

434

celkem tvorba

stav k 1. 1.

FKSP

97

plán
skutečnost
112
112 odměny zaměstnancům

112

112

Tvorba
příděl do fondu na vrub nákladů
ostatní

celkem tvorba

stav k
31. 12.

Čerpání
plán

celkem čerpání

224

skutečnost
224

224

224

stav k
31. 12.

Čerpání
plán
skutečnost
113
113 příspěvek na obědy
zájezd, vstupné na kultur. akce
soc. výpomoc
jubilea
113
113
celkem čerpání

322

plán
70
16

skutečnost
68
13

4
90

4
85

125

Sestavila dne 27. 1. 2004 Dana Souchopová

Ředitelka: Mgr. Dobromila Brichtová

Podpis:

Podpis:
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celkem

228 182
275 357
830 940
718 1023
364 535
201
–
8

76

30

294
460
528
499
550
313

248
485
409
537
414
–

121
1496
2068
955
958
904
397

6

37

171
221
2072
2863
187
165
54

106 2 889 2 093 6 899

35
72
583
924
203
–

632
62 1 023
1 764
1 464
641
8 1 134

979
281
560
376
298
206

56

74
70 6 980 2 968

Diváky

99
287
197
2593
2974
242
160

Dolní
Věstonice

Diváky

Dolní
Věstonice

268

43 5 823 1 817 6 608

50

zdarma

248

90

15

2763 3 037 5 874

synagoga

zámek

Diváky

Dolní
Věstonice

synagoga

245
185
495
756
1670
1798
682
273

dílčí
vstup.

rodinné vstupné

zámek

139

zámek

Diváky

snížené vstupné

2005

zámek

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Dolní
Věstonice

zámek

synagoga

plné vstupné

V ROCE

synagoga

PŘÍLOHA – NÁVŠTĚVNOST V RMM

celkem

1 395
2
27
44
51
13
–

3
63
41
2
9
5

5 052
6 429
12 989
14 187
5 042
2 929
207

137

123

48 230

•

Porovnání návštěvnosti v letech 2004 a 2005

celkem

219

345 -126

Regionální muzeum v Mikulově – srovnání návštěvnosti v letech 2004 a 2005
2005

2004

rozdíl osob

2005 – podíl v % vzhledem k roku 2004

48 230

50 215

-1 985

96,05

51

podíl v % vzhledem
k roku 2004

2004

92,66

rozdíl osob

2005

-1 544

Diváky
podíl v % vzhledem
k roku 2004

+133 101,91 19 504 21 048

rozdíl osob

6 951

2004

7 084

2005

2004

97,95

podíl v % vzhledem
k roku 2004

2005

-448

rozdíl osob

podíl v % vzhledem
k roku 2004

21 423 21 871

Dolní
Věstonice

synagoga

rozdíl osob

celkem

2004

2005

zámek

63,48

•

Kulturní akce v zámeckých prostorách bez úhrady nájmu
datum

12. 1. 2005
8. 2. 2005
5. 3. 2005
1. 4. 2005
14. 5. 2005
14. 5. 2005
14. 5. 2005
15. 5. 2005
15. 5. 2005
3. 6. 2005
2. 7. 2005
3. 7. 2005
3. 7. 2005
4. 7. 2005
5. 7. 2005
6. 7. 2005
7. 7. 2005
8. 7. 2005
9. 7. 2005
8.–9. 7. 2005
16. 7. 2005
13. 8. 2005
26. 8. 2005
29. 8. 2005
9. 9. 2005

30. 9. 2005
7. 10. 2005
12. 10. 2005
4. 11. 2005
11. 11. 2005
27. 11. 2005
16. 12. 2005
20. 12. 2005

akce

prostor

Vánoční koncert ZUŠ
porada památkářů
Zpěváček – soutěž ZUŠ
vernisáž výstav – J. Metlický – obrazy
a Ptáci lednických rybníků
vernisáž výstavy Klíč k určování
pokladů
vernisáž výstavy D. Hlobilová –
Evropa na Moravě, Morava v Evropě
Muzejní noc
Zahradní slavnost
Otevření synagogy, koncert, vernisáž
Jazzový večer
vernisáž výstavy – Petr Jareš – obrazy
a koncert R. Hladík a M. Mysliveček
kytarový festival – koncert
vernisáž výstavy – Ladislav Dydek
kytarový festival – 2 x koncert
kytarový festival – 2 x koncert
kytarový festival – 2 x koncert
kytarový festival – 2 x koncert
kytarový festival – 2 x koncert
kytarový festival – koncert
Napoleonovo vojsko
zahájení Dílny a vernisáž výstavy
vídeňské umělecké školy
vernisáž Dílny
přehlídka vín (Ing. Hlaváč)
koncert – Londýnští madrigalisté
(Kampanila)
vernisáž výstav – Friedlová,
Obrdlíková, Sytař
a foto z Afriky (manželé Matonovi)
koncert – kapela Ruah
koncert – J. Hutka
koncert – Devět bran
koncert J. Dědečka
Moravín – košt vín
Pálava – adventní koncert
koncert – Virtuosi di Mikulov
Vánoční mše J. J. Ryby – 2x

celkem

sala terrena
sala terrena
VZS
expozice
expozice –
Udírenská věž
expozice
expozice
zámecký park
synagoga
VZS
VZS
Nástup
expozice
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
Nástup
park a vinárna
areál zámku
areál zámku
Sál předků
sala terrena

počet
návštěvníků
120
15
300
65
55
70
180
65
120
200
300
220
50
380
400
400
360
380
220
60
160
140
50
150
50

expozice
synagoga
synagoga
synagoga
sala terrena
Gajdošův sál
VZS
Nástup
Nástup

95
80
15
40
100
200
85
420
5 545

Pozn: VZS – velký zámecký sál
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•

Uskutečněné pronájmy nebytových prostor za úplatu
datum

nájemce

7. 1. 2005
15. 1. 2005
22. 1. 2005
5. 2. 2005
12. 2. 2005

Hotelová škola Sedlec
Národopisný spolek Pálava
město Mikulov
Celní úřad Břeclav
SOU Mikulov

akce

ples školy
krojový ples
reprezentační ples
ples
reprezentační ples
degustérské
14. 2. 2005 Sdružení vinařů Mikulov
zkoušky
18. 2. 2005 město Mikulov
ples gymnázia
26. 2. 2005 NDC Mikulov
ples sportovců
26. 2. 2005 FC Pálava Mikulov
ples sportovců
11. 3. 2005 město Mikulov
ples „Šakalí léta“
13. 3. 2005 Dům dětí a mládeže Mikulov maškarní ples
oblastní výstava
2. 4. 2005
Moravín Mikulov
vín
22. 4. 2005 přátelé Fóra čs.-rak. dialogu konference
29. 4. 2005 INMEDIAS Mikulov
přátelské posezení
7. 5. 2005
Česká unie židovské mládeže přátelské posezení
firemní akce
18. 5. 2005 AVEDON Mikulov
Westfálie
20. 5. 2005 KONGREX – Brno
společenský večer
výstava vín –
21. 5. 2005 STEMAT – Řitka
šampióni
27. 5. 2005 AVEDON Mikulov
konference
27.–28. 5.
ZUŠ Mikulov
celostátní soutěž
mezinárodní
28. 5. 2005 Taneční studio Morava
taneční soutěž
pobočka České silniční
1.–2. 6. ´05
konference
společnosti Brno
4. 6. 2005

I. Pidrová, Praha

svatební hostina

6. 8. 2005
20. 8. 2005

koncert Concentus
Moraviae
koncert
seminář
svatební hostina
výročí firmy
školení
AHOLD Brno
zaměstnanců
J. Fialová, Jiřice
svatební hostina
mezinárodní
MU Brno
konference
I. Zemková, Podivín
svatební hostina
M. Kohout, Linz, Rakousko svatební hostina

27. 8. 2005

EFCON Consulting Brno

7. 6. 2005
8. 6. 2005
16. 6. 2005
18. 6. 2005
23. 6. 2005
24. 6. 2005
23. 7. 2005
18.–22. 7.

Mezinárodní centrum
slovenské hudby
Gymnázium Mikulov
INMEDIAS Mikulov
Mgr. J. Crhan
RWE Transgas Praha

oslava narozenin

53

prostor
VZS a vinárna
VZS a vinárna
VZS a vinárna
VZS a vinárna
VZS a vinárna

počet
návštěvníků
300
200
300
400
300

sala terrena

80

VZS a vinárna
VZS a vinárna
VZS a vinárna
VZS a vinárna
VZS

300
150
150
400
300

VZS a vinárna

550

Gajdošův sál
Gajdošův sál
sala terrena
Gajdošův sál,
salla terrena
salla terrena
Nástupní a
Gajdošův sál
sala terrena
Nástupní sál

70
150
90
70
50
200
80
240

VZS a vinárna

200

VZS

200

terasa u
pokladny

150

VZS

250

Nástupní sál
sala terrena
VZS a vinárna
sala terrena
bývalá
pokladna
Gajdošův sál
VZS, vinárna,
sala terrena
VZS a vinárna
sala terrena
VZS, vinárna,
sklep, terasa

80
70
120
70
40
70
160
130
60
350

3. 9. 2005

V. Gembický, Mikulov

oslava narozenin

9.–11. 9. ´05 město Mikulov, KS Mikulov tržnice, hodokvas
9.–11. 9. ´05 Víno Mikulov
9.–10. 9. ´05 DK Studio, Mikulov
17. 9. 2005 A. Cibulková, Ivančice

řízená degustace
vinařská tržnice
svatební hostina

22.–24. 9.

firemní setkání

26. 9. 2005
30. 9. 2005
3. 10. 2005
8. 10. 2005
3. 10. 2005
13. 10. 2005
20. 10. 2005
11. 11. 2005
13. 11. 2005
19. 11. 2005
23. 11. 2005
26.–27. 11.
28. 11. 2005
29. 11. 2005
2. 12. 2005
8. 12. 2005
10. 12. 2005
21. 12. 2005
31. 12. 2005

AMDEN Praha

sala terrena
sala terrena,
park
zámecký sklep
VZS
sala terrena
VZS, vinárna,
Nástupní sál

jednání Pozemkov.
VZS
úřadu
město Mikulov, KS Mikulov koncert J. Strausse Nástupní sál
Sdružení vinařů mikulovské
degustace vín
Gajdošův sál
podoblasti
F. Dvořák, Klentnice
svatební hostina
sala terrena
Taneční studio, Mikulov
taneční lekce
sala terrena
koncert vítězů
ZUŠ Mikulov
Nástupní sál
ZUŠ
přehlídka ZUŠ
ZUŠ Mikulov
VZS
Jihomor. kraje
Místní vinařský spolek
křest vína
Gajdošův sál
Moravín
přehlídka cimbál.
ZUŠ Mikulov
VZS
muzik
Bonum Templum Mikulov firemní setkání
sala terrena
ZUŠ Mikulov
pěvecké sbory
VZS
Česká lékařská společnost
lékařské setkání
VZS a vinárna
Praha
BOHEMIA SEKT, Starý
setkání majitelů
Gajdošův sál
Plzenec
vinařských kójí
konference
AVEDON Mikulov
sala terrena
Interreg
sala terrena,
Black Point, Kolín
firemní setkání
sklep
ZUŠ Mikulov
galakoncert
VZS
město Mikulov, KS Mikulov dámský klub
Nástupní sál
Národopisný soubor Pálava vánoční koncert
VZS
M. Ficková, Cast Invest
oslava Silvestra
VZS a vinárna
město Mikulov

celkem

50
3 000
250
450
50
600
320
100
100
50
50
100
300
100
300
60
300
200
120
50
80
300
35
500
60
13 755

Pozn: VZS – velký zámecký sál
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Návštěvníci RMM v roce 2005
návštěvníci zhlédnuvší expozice a výstavy RMM –
registrovaní pokladnou
návštěvníci společenských akcí, vernisáží výstav, koncertů
etc.
návštěvníci přítomní akcím při placených krátkodobých
pronájmech
celkem

Počet osob
48 230
5 545
13 755
67 530
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