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ROK 2014 V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ

Rok 2014 byl náročný s ohledem na rozsah a význam investičních akcí, které v jeho průběhu probíhaly
či byly započaty, a úspěšný v rámci nabídky programů a výstavních projektů směrem k veřejnosti.
Dva dlouho připravované investiční projekty – Archeologický park Pavlov a Obnova zahradních teras
barokové zahrady u zámku v Mikulově – dospěly v tomto roce k zahájení samotné realizace. Oba jsou
podpořeny dotací Regionálního operačního programu Jihovýchod a Jihomoravským krajem a dokon-
čeny budou v roce 2015. Třetí velká investiční akce – Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Miku-
lově jako prevence sesuvů a skalních zřícení Zámeckého kopce – byla v roce 2014 úspěšně završena.
Muzeum jako správce zámeckého objektu systematicky pečuje o celý historický areál. Také v roce 2014
byly nutné průběžné opravy některých zastaralých úseků rozvodů vody a odpadů. Z rozsáhlejších akcí
v rámci údržby zámku byla náročnější zejména oprava jeho severní terasy, kde v důsledku špatné izo-
lace docházelo k opakovanému protékání vodou. V návaznosti na vyřešení tohoto problému bude
v budoucnu opravena i fasáda skalní brány pod severní terasou, poničená průsakem dešťové vody.
Zahájena byla postupná oprava oken zámku. Na vyměněná okna v křídle kanceláří muzea v roce 2014
naváže postupně oprava oken kongresového centra a dalších reprezentativních prostor určených k pro-
nájmům a různým společenským a kulturním akcím. Zásadním počinem pro prezentační práci muzea
byla oprava pěti sálů v prvním patře zámku v křídle navazujícím na zámeckou kapli. Sály budou sloužit
především jako prostory pro krátkodobé sezonní výstavy.
Obsáhlá a náročná byla v uplynulém roce i činnost odborných pracovníků. Zdůraznit je třeba zejména
zapojení historického oddělení do programu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a
kulturní identity), jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR, do jednoho z jeho projektů, nazvané-
ho Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR. Výsledkem práce bude katalogizace všech tisků ze zá-
mecké knihovny, které pocházejí z 16. století. Pro město Mikulov připravili pracovníci muzea v Dietrich-
steinské hrobce stálou výstavu o historii loretánského kostela sv. Anny v Mikulově, jímž kdysi tato stav-
ba byla. Novou expozici s názvem Od Svaté chýše loretánské k hrobnímu kostelu Dietrichsteinů dopro-
vází stejnojmenná publikace, na jejíž realizaci se též odborní pracovníci muzea podíleli. Z ediční činnosti
muzea je zapotřebí zmínit kromě pravidelně vydávaného sborníku RegioM i knihu Vydáno v Mikulově,
připravenou v souvislosti se stejnojmennou výstavou, jež bude otevřena v muzeu v sezoně 2015. Dvoj-
jazyčná publikace přibližuje dějiny mikulovských fotoateliérů, nakladatelství a tiskáren do roku 1945 a
současně prostřednictvím jejich děl provází historií města a jeho okolí.
Muzeum se každoročně podílí jako spolupořadatel na celé řadě kulturních akcí a vědeckých konferencí
a seminářů.  K těm prvně zmíněným, které se zde konají pravidelně a mají již své renomé a ohlas od-
borné i širší veřejnosti, patří Mikulovské výtvarné sympozium Dílna, které se v roce 2014 konalo po
jednadvacáté, a čtvrtý festival art designu Křehký Mikulov. Hudebněmilovné publikum přitahuje v prázd-
ninových měsících do Mikulova Mezinárodní kytarový festival, letos 28. ročník, a také tradiční klavírní
kurzy Audaces fortuna iuvat. Klavírní skladby zněly zámkem také při Mezinárodní klavírní soutěži pro
mládež – Klávesa, v roce 2014 konané zde již podruhé. Na poli podpory vědecké činnosti se muzeum
prezentovalo především spoluprací na organizaci mezinárodní vinohradnicko-vinařské konference
VINOENVI a mikulovského archivního sympozia.
Do Mikulova míří každým rokem stále více návštěvníků. Muzeum jim umožňuje v rámci prohlídek měs-
ta organizovaných turistickým informačním centrem i návštěvu vinařských expozic mimo svou oteví-
rací dobu a k nabídce prohlídek svými stálými a sezonními výstavami připojuje též stále žádanější noční
prohlídky. V roce 2014 se po rozsáhlé několikaleté rekonstrukci znovu otevřela mikulovská synagoga,
jejíž provoz naše organizace zajišťuje. Deset a půl tisíce návštěvníků, kteří od května do konce října
zhlédli expozice a výstavy zde instalované, je signálem, že i tento prostor bude v dalších letech dobrou
devizou v platformě mikulovského kulturního života, jehož je muzeum jistě jedním z hlavních aktérů.
Mikulovský zámek byl vždy místem, kde se odehrávala důležitá politická jednání a prestižní společen-
ské a kulturní akce. Do centra pozornosti médií se mikulovský zámek dostal koncem roku 2014 hned
dvakrát – 11. listopadu, kdy se zde setkali ministři zahraničních věcí Rakouska a České republiky
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Sebastian Kurz a Lubomír Zaorálek a dále hejtmani Dolního Rakouska a za českou stranu hejtmani krajů
ležících podél česko-rakouské hranice – Jihomoravského, Vysočina a Jihočeského. Hostiteli jejich spo-
lečného jednání o spolupráci ČR a Rakouska byli Lubomír Zaorálek a jihomoravský hejtman Michal
Hašek. Dne 2. prosince uvítal mikulovský zámek prezidenta České republiky Miloše Zemana, který se
účastnil předávání Cen Jihomoravského kraje.
Rok 2014 byl velmi náročný co do přípravy a realizace významných investičních, ale i muzejních odbor-
ných akcí. Nejinak tomu bude i v roce následujícím. Dokončení velkých projektů, jejich uvedení do pro-
vozu, příprava nové stálé výstavy věnované sběratelství, také inovace kongresového centra a zvyšování
kvality služeb pro návštěvníky – to všechno jsou úkoly, které dokumentují postavení Mikulova v sou-
časném kulturním životě, turistickém ruchu i kongresovém dění. Nás muzejníky pak nutí znovu pro-
mýšlet možné inovace, ale i samotnou úlohu muzea v dnešní době a způsob, jak jej přiblížit návště-
vníkům i místním obyvatelům.
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I.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Práce se sbírkovým fondem se řídila směrnicí č. 19/2013 Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea
v Mikulově.

� SELEKCE – AKVIZICE

♦ Sbírky muzea byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy a nákupy. Regionální muzeum
tak získalo 664 sbírkových předmětů, které byly zapsány do chronologické evidence pod 61 pří-
růstkovými čísly.

♦ Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zasedal 13. listopadu 2014 a doporučil ke koupi dva sbír-
kové předměty v celkové hodnotě 59 000 Kč. Žádný sbírkový předmět nebyl v tomto roce ze sbírky
Regionálního muzea v Mikulově vyřazen.

♦ Přehled o akvizicích v rámci jednotlivých podsbírek viz příloha č. 1.

� TEZAURACE – EVIDENCE A INVENTARIZACE

♦ Byl proveden řádný zápis změn do Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky při
Ministerstvu kultury ČR.

♦ Byla provedena vizualizace (obrazová charakteristika) všech podsbírek pro elektronickou databázi
Centrální evidence sbírek muzejní povahy ČR – 17 podsbírek bylo schváleno, dvě jsou rozpracované.

♦ Pokračovala postupná revize celého sbírkového fondu Regionálního muzea v Mikulově, uskuteč-
ňovaná kontrolou shodnosti zápisů do přírůstkové knihy v konfrontaci se zápisem jednotlivých
podsbírek muzea v Centrální evidenci sbírek ČR při Ministerstvu kultury.

♦ Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků – viz následující tabulka. Evidence dru-
hého stupně u jednotlivých podsbírek je zpracovávána v počítačovém systému pro evidenci a do-
kumentaci sbírek v muzeích a galeriích DEMUS.

♦ V průběhu roku probíhala v jednotlivých podsbírkách inventarizace (dle ustanovení § 3 odst. 3 vy-
hlášky č. 275/2000 Sb.) – viz následující tabulka. Správcové sbírek prováděli ověření fyzické existen-
ce sbírkových předmětů, porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evi-
denci a posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzer-
vace či restaurování. Revizí prošlo celkem 14 043 inventárních čísel, které pokryly 45 515 sbírko-
vých předmětů.

♦ Namátkovou kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů inventarizovaných v roce 2014 pro-
vedla inventarizační komise v prosinci 2014. Nezaznamenala žádné nedostatky, ve všech případech
konstatovala dodržování směrnice Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově.

♦ V depozitáři Mikulovských výtvarných sympozií „Dílna“ byla provedena úplná inventura sbírky.
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Zápis do II. stupně evidence v roce 2014 a inventarizace provedená v jednotlivých podsbírkách

Katalogizace v roce 2014 Inventarizace v roce 2014

Podsbírka
Počet

přírůstkových čísel
zpracovaných
do II. stupně

evidence

Počet
zpracovaných
inventárních

čísel

Počet
prověřených
inventárních

čísel

Počet kusů

Archeologická 80 7 559 2 062 2 509

Botanická 1 46 229 7 000

Drobné tisky * - - 2 445 2 445

Kopie a repliky 2 2 - -
Lapidárium 2 2 - -

Nábytek 4 5 - -

Nová historie 5 91 186 583

Textil 136 401 3 162 4 136

Vinařská 13 218 774 894

Entomologická 2 63 - -

Fotografie, pohlednice,
filmy, videozáznamy

8 176 243 243

Geologická - - - -

Historická 6 43 1 000 1 000

Knihy - 4 752 1 632

Negativy a diapozitivy 1 4 1 377 15 896

Paleontologická 1 78

Písemnosti a tisky * 9 199 1 511 8 741

Výtvarného umění 7 10 302 436

Zoologická 2 10

Celkem 279 8 911 14 043 45 515

Celkové počty evidenčních čísel ve sbírce Regionálního muzea v Mikulově (zapsaných v CES) a počet
inventárních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému (DEMUS)

Podsbírka
Počet inv. č.

k 31. 12. 2014

Počet nezkatalogizovaných
přír. č.

k 31. 12. 2014

Počet inv. č. zapsaných v el.
evidenčním systému DEMUS

k 31. 12. 2014

Archeologická 48 124 323 33 719

Botanická 1 681 3 2 091

Drobné tisky * 2 433 5 2 446

Kopie a repliky 4 2 9

Lapidárium 20 - 19

Nábytek 69 2 92

Nová historie 186 24 -

Textil 1276 32 1 275

Vinařská 5 005 128 -

Entomologická 5 474 2 -

Fotografie,
pohlednice, filmy,
videozáznamy

1 620 60 258
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Geologická 43 0 -

Historická 16 380 359 3 749

Knihy 6 451 - -

Negativy a diapozitivy 4 869 - -

Paleontologická 222 - -

Písemnosti a tisky * 1457 51 -

Výtvarného umění 290 3 297

Zoologická 751 2 -

Celkem 96 355 996 43 955

* Podsbírky Drobné tisky a Písemnosti a tisky byly uzavřeny. Nové akvizice charakteru písemností a tisků jsou zařazovány
do podsbírky Nová historie.

� PÉČE O SBÍRKY

♦ Jednotlivé depozitáře a zámecká knihovna byly odpovědnými odbornými pracovníky průběžně kon-
trolovány a informace o stavu teploty a vlhkosti i veškerém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny
v depozitárních knihách. Dle potřeby zde byly využívány odvlhčovače. Kontrolu dodržování depo-
zitárního režimu provedla inventarizační komise. V depozitářích byla provedena kontrola hasicích
přístrojů, do jednoho z depozitářů byl chybějící přístroj doplněn.

♦ Pracovníci konzervátorských dílen pravidelně v průběhu roku sledovali hodnoty teploty a vlhkosti
v expozicích a výstavních prostorách muzea a reagovali na jejich případné nevyhovující výkyvy.
Zpracovali též zprávu o světelných podmínkách v prostorách muzea.

♦ Ve speciálně klimatizovaných výstavních vitrínách určených pro instalaci renesančního šatu Mar-
kéty Lobkowiczové, roz. Dietrichsteinové, a jejího manžela Václava Popela Lobkowicze v expozici
Galerie Dietrichsteinů byla průběžně sledována a prostřednictvím chemických sorbentů upravo-
vána relativní vlhkost.

♦ V návaznosti na zápis artefaktů do druhého stupně evidence byl restrukturalizován depozitář ar-
cheologie. V rozsáhlých archeologických sbírkových souborech získaných v minulém roce byly pro-
vedeny základní konzervační úkony – očištění nálezů, třídění materiálu, konzervace kovů, lepení
keramických objektů.

♦ Sběry rostlin z roku 2014 byly průběžně zpracovávány – lisovány, dezinfikovány a lepeny na archy
papíru. Herbářové položky v botanickém depozitáři byly vymrazovány. Tímto postupem tak byla
dvakrát v průběhu roku desinfikována celá sbírka. Entomologická sbírka byla ošetřena chemicky –
bylo desinfikováno 442 krabic motýlů a cca 40 krabic brouků. V entomologickém depozitáři pro-
běhla reorganizace sbírky motýlů i sbírky brouků a nové umístění sbírkových předmětů bylo zane-
seno do evidenčních karet a lokačního seznamu. Zhruba 17 700 kusů brouků bylo označeno inven-
tárními čísly. Celý zoologický depozitář byl desinfikován pomocí dýmovnic.

♦ Dodavatelsky bylo pro muzeum provedeno náročné restaurování sedmi barokních maleb. Licen-
covaný restaurátor PhDr. Pavel Klimeš zrestauroval velkou malbu Lovecká scéna od Josefa Fran-
tiška Adolpha, datovanou do roku 1734. Akad. malíř Jan Knorr zrenovoval nadedveřní supraportu
s motivem květinových kytic, pocházející z počátku 18. století. Práce byly realizovány za finanční
podpory MKČR z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO).
Studenti ateliéru restaurování Vyšší odborné školy v Brně při Střední škole umění a designu, stylu
a módy pracovali na pěti menších historických malbách – portréty Karla Maxmiliána z Dietrichsteina
a Beatrix z Dietrichsteina, Lovecké zátiší, Elegantní scéna a Bitva u Štoků. Práce byly hrazeny z do-
tace Jihomoravského kraje, určené na náročné restaurování, a z rozpočtu muzea.
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♦ Dodavatelsky byl též zrestaurován chanukový svícen. Práce byla provedena v restaurátorských díl-
nách Židovského muzea v Praze a spolufinancována Nadací Židovského muzea.

♦ V konzervačních dílnách muzea byly průběžně ošetřovány sbírkové předměty jednak dle požadavků
odborných pracovníků s ohledem na jejich fyzický stav, jednak s přihlédnutím k chystaným výstavám.
 V průběhu roku 2014 zde byla provedena konzervace následujících sbírkových předmětů – plas-
tika z dietrichsteinských sbírek, rozbitý skleněný negativ, sádrové tablo Reálného gymnázia v Ho-
doníně z roku 1949, dva kovové postříbřené svícny, železná forma na pečení hostií – kleště, soubor
úlů Viléma Mrštíka (dokončeno zatím 5 z 9 kusů), soubor cca 40 ks bronzových předmětů z povr-
chových archeologických sběrů (Mikulov, Bulhary), soubor římských mincí (dokončeno zatím 16
z 25 kusů), soubor kovových postříbřených svícnů (dokončeny zatím 4 ze 7 kusů). Bylo provedeno
náročné restaurování čtyřech hodin a dvou střelných zbraní. Dále bylo konzervováno pět polních
lahví, dvanáct prachovnic a třináct zámků. Postup všech konzervačních prací včetně fotodoku-
mentace byl řádně zaznamenáván.

♦ Pro stálou výstavu v mikulovské hrobce, nesoucí název Od Svaté chýše loretánské k hrobnímu kos-
telu Dietrichsteinů, na jejíž realizaci se Regionální muzeum podílelo, byly restaurovány dva dřevě-
né hnědé svícny, dva dřevěné malované svícny, menší dřevěný kříž s Kristem s polychromií z polo-
viny 19. století, velký dřevěný kříž s Kristem s polychromií z konce 18. století, středová malovaná
deska víka rakve Maxmiliána II. z Dietrichsteina (†1655), víko rakve Raimunda z Dietrichsteina,
křeslo ze zpovědnice, zástěna ze zpovědnice.

♦ Bylo rekonzervováno 27 předmětů z archeologického záchranného průzkumu z mikulovské Horní
synagogy, proběhnuvšího v roce 2012, a 16 celokovových předmětů, tepaných, kovaných i litých.

♦ Byla vypracována a podána žádost o příspěvek z programu ISO na restaurování čtyř maleb ze zá-
mecké sbírky, zamýšlených jako exponáty pro připravovanou expozici Sběratelství Dietrichsteinů:
sv. Jeroným, Leopold I. Habsburský – oleje na plátně, 17. století; alianční erb Dietrichstein–Liech-
tenstein – řezba, 17. století, Pieta – olej na plátně, 18. století.

� ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

V roce 2014 muzeum realizovalo 19 nových zápůjček sbírkových předmětů. Evidence smluv o nich
byla centrálně vedena a kontrolována způsobem předepsaným směrnicí Režim zacházení se sbírkou
Regionálního muzea v Mikulově.

� SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY PŮJČENÉ Z MUZEA ZA ÚČELEM VÝSTAVNÍM

Z předcházejícího roku či let trvající zápůjčky

♦ Obci Pasohlávky: dva modely a dvě kopie archeologických nálezů pro archeologickou expozici
v ATC Merkur

♦ Krajskému úřadu Jihomoravského kraje: Dohodou o změně místa uložení byl do místnosti č. 332
budovy Krajského úřadu v Brně přesunut obraz Rudolfa Gajdoše Sklepy v Pavlově a soubor brouše-
ného skla.

♦ Městskému muzeu v Kloboukách u Brna: 101 archeologických sbírkových předmětů do expozice
Život a kultura na brněnském Kloboucku

♦ Správě hradu Pecka: tři vinné sudy do expozice Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Zápůjčky z roku 2014

♦ Městskému muzeu a galerii Břeclav: polička a kolébka do muzejní expozice

♦ Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice: devět dermoplastických preparátů ptáků na výstavu Ondřej
Sekora přírodovědcem

♦ Muzejnímu spolku Valtice: dva obrazy na výstavu Liechtensteinové
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♦ Národnímu zemědělskému muzeu Praha – pobočce Valtice: dermoplastický preparát bobra do ex-
pozice Život v krajině Lednicko-valtického areálu

♦ Muzeu Mladoboleslavska: kopie 33 sbírkových předmětů z velmožského hrobu z Mušova do expo-
zice věnované historii kraje

♦ Spolku přátel židovské kultury v Mikulově: dveře z někdejší dolní synagogy na výstavu v obřadní
síni židovského hřbitova v Mikulově, věnované historii zdejší židovské obce

♦ Moravskému zemskému muzeu Brno: housle a tři vývěsní štíty na výstavu Domov za Velké války

♦ Mikulovské rozvojové: 37 předmětů z historických sbírek do expozice Od Svaté chýše loretánské k
hrobnímu kostelu Dietrichsteinů, instalované v dietrichsteinské hrobce

♦ Masarykově muzeu v Hodoníně: 19 předmětů z historických sbírek na výstavu Cechy a řemesla
hodonínsko-holíčského panství

♦ Archeologickému ústavu AV ČR Brno: keramická licí pánvička na výstavu Velká Morava a počátky
křesťanství

♦ Sboru dobrovolných hasičů Strachotín: hasičská helma a tesák na výstavu k výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů

� SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY PŮJČENÉ VĚDECKÝM INSTITUCÍM A VYSOKÝM ŠKOLÁM ZA ÚČELEM STUDIJNÍM

Z předcházejícího roku či let trvající zápůjčky
♦ Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity Brno: kamenné industrie z jeskyně Turold

♦ Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno: mladohradištní
keramika

♦ Archeologickému ústavu AV ČR Brno: olověné křížky, olověné závěsky a zlomky olověných ozdob
ze střední doby hradištní

Zápůjčky z roku 2014
♦ Archeologickému ústavu AV ČR Brno: keramické fragmenty z období raného středověku z výzku-

mů z Přibic

♦ Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity Brno: štípaná industrie z výzkumů z Di-
vák a Pavlova

♦ Masarykově univerzitě v Brně: herbářové položky

♦ Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích: herbářové položky

♦ Univerzitě Palackého v Olomouci: herbářové položky

� SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY PŮJČENÉ ZA ÚČELEM RESTAUROVÁNÍ, DIGITALIZACE ČI ZHOTOVENÍ KOPIÍ

Z předcházejícího roku či let trvající zápůjčky

♦ Národnímu památkovému ústavu v Praze: dvě knihy ze zámecké knihovny za účelem digitalizace

♦ Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně: deset halštatských nádob za účelem konzervace

Zápůjčky z roku 2014
♦ Restaurátorovi PhDr. Pavlu Klimešovi z Pouzdřan: obraz od J. F. Adopha Lovecká scéna za účelem

restaurování

♦ Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně (Střední škola umění a designu, stylu a módy): sedm
obrazů za účelem restaurování – portréty Karla Maxmiliána z Dietrichsteina a Beatrix z Dietrich-
steina, Lovecké zátiší, Elegantní scéna, Bitva u Štoků a dva rokokové portréty

♦ Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně (Střední škola umění a designu, stylu a módy): fragmenty
keramických nádob a keramická miska za účelem restaurování

♦ Sdružení občanů chorvatské národnosti v Jevišovce: deset součástí chorvatského kroje za účelem
zhotovení kopií
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2. PREZENTACE

Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezonních vý-
stav, spravuje archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a Památník bratří Mrštíků v Divákách.
Pečuje o zámecký park – v roce 2014 byla zahájena jeho rekonstrukce. Na základě smlouvy o spolu-
práci s Židovskou obcí Brno využívá k výstavním účelům synagogu v Mikulově.

� EXPOZICE

Před zahájením nové sezóny byly provedeny repase všech expozic a dlouhodobých výstav (ošetření
sbírkových předmětů, obnova poškozených popisek u exponátů, dle potřeby doplnění textů etc.)

� ZÁMEK MIKULOV

Expozice v prostorách zámku jsou rozděleny do tří tematických celků – historický, archeologický a
vinařský.
Historickým tématům se věnují expozice Od gotiky po empír (expozice vytváří obraz uměleckého ře-
mesla v rámci uvedených období a zachycuje jeho vývoj), Galerie Dietrichsteinů (v příbězích osobností
rodu, jehož někteří představitelé spoluvytvářeli evropské dějiny, prezentuje historii zdejšího kraje) a
Zámecká knihovna (v původních barokních skříních z první poloviny 18. století uchovává přes 11 000
svazků – rodové knihovny Dietrichsteinů a svazky z dalších šlechtických knihoven a knižní fond miku-
lovského piaristického gymnázia).
Vinařskou tematiku prezentují dvě expozice – Tradiční vinařství na Moravě, která provází i zámeckým
sklepem s obřím renesančním sudem a galerií historických vinařských lisů (představuje dějiny pěsto-
vání révy vinné a výroby vína na Moravě od prvních historických zmínek až do počátku 20. století) a
Víno napříč staletími (souhrnně zpracovává historii a vývoj vinohradnictví a vinařství na našem území
v kontextu evropských dějin).
Archeologického zaměření je zde expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, jíž se dostalo prestiž-
ního ocenění – v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získala v kategorii Muzejní výstava roku 2007
Cenu Gloria musaealis (prostřednictvím archeologických nálezů přibližuje život na Moravě v prvních
staletích našeho letopočtu – kulturu Římanů a kulturu místního obyvatelstva, germánského kmene
Svébů).
Návštěvníkům expozic jsou nabízeny prohlídky s výkladem zprostředkovaným audioprůvodci – v jazy-
cích českém, anglickém, německém, francouzském, ruském, italském a polském.
Na terase zámeckého parku je volně přístupná botanická zahrádka, představující původní květenu
Mikulovska a Hustopečska.

� SYNAGOGA

V dubnu 2010 Federace židovských obcí v České republice zahájila projekt Deset hvězd – revitalizace
židovských památek v České republice. Cílem projektu bylo vytvořit centrálně koordinovanou a meto-
dicky řízenou síť deseti oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury. Mikulovská Horní
synagoga byla součástí tohoto projektu. V průběhu let 2011–2014 proběhla rozsáhlá stavební rekon-
strukce unikátní stavby a její interiér byl uveden do stavu před rokem 1938. Dne 27. června 2014 byla
synagoga veřejnosti opět zpřístupněna. Program slavnostního otevření se uskutečnil ve spolupráci
s Federací židovských obcí, v jeho rámci zazněl koncert Lenky Lichtenberg, kanadské zpěvačky židov-
ského původu, narozené v Československu.
V synagoze se nyní mohou konat příležitostné bohoslužby, koncerty, přednášky a další kulturně-vzdě-
lávací pořady. Prostor někdejší zimní modlitebny je využitelný pro sezonní výstavy, přísálí nabízí stálou
výstavu věnovanou historii a památkám židovské obce v Mikulově. Do prostor ženské galerie v patře
synagogy byla instalována nová muzejní expozice s názvem Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Mo-
ravě – jedna ze stálých výstav projektu Deset hvězd, provázaná s nimi tematicky, po stránce výstavnické
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i jednotným systémem propagace. Centrálním tématem expozice je osobnost a dílo rabbi Jehudy Löwa
ben Becalel (asi 1525 až 1609), jenž prožil 20 let jako moravský zemský rabín a podle tradice působil i
v Mikulově, náboženském, politickém i kulturním centru moravských Židů. Představuje legendami opře-
deného učence v historických a společenských souvislostech a ukazuje na jeho vliv na židovské spole-
čenství Moravy. Přibližuje postavení židovského obyvatelstva na Moravě v 16. století i renesanční pro-
středí Mikulova a zdejší židovské obce. Vedle rabbi Löwa seznamuje instalace s dalšími představiteli
židovské vzdělanosti, náboženskými a světskými osobnostmi v období středověku, renesance, baroka,
věnuje se židovskému osvícenství i židovským představitelům moderní vědy v čase po nabytí občanských
práv v polovině 19. století. Autory scénáře a libreta expozice jsou Ing. arch. Jaroslav Klenovský (Židov-
ská obec Brno) a Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze).

� DOLNÍ VĚSTONICE – EXPOZICE VĚK LOVCŮ A MAMUTŮ

Expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné – ze světově
proslulého naleziště v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova.
Návštěvníci expozice mají k dispozici audioprůvodce s výkladem v sedmi jazycích.

� DIVÁKY – PAMÁTNÍK BRATŘÍ MRŠTÍKŮ

V expozici instalované v domě obývaném kdysi rodinou Mrštíků jsou soustředěny památky na oba
umělce, Aloise a Viléma, na jejich život i literárně-dramatické dílo.

� VÝSTAVY

� SEZONNÍ VÝSTAVY V REGIONÁLNÍM MUZEU V MIKULOVĚ

♦ Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje
1. dubna – 31. října 2014 (výstava byla zahájena roku 2011)
Výstava k 380. výročí založení piaristického gymnázia v Mikulově – nejstaršího ústavu tohoto řádu zalo-
ženého mimo Itálii. Vypráví o příchodu piaristů do českých zemí v roce 1631, představuje Františka kar-
dinála Dietrichsteina, jenž pro své město zřídil vyšší vzdělávací instituci s tehdy pokrokovým programem
výuky v klasických disciplinách a vědách přírodních. Zcela nový byl systém stipendií pro nadané, ale
chudé děti. Seznamuje s profesory, jejich studenty a absolventy, kteří vytvořili v městečku novou vrstvu
vzdělanců. Ti nejlepší se stali vědci, právníky, filozofy a jejich dílo vytvořilo pověst této instituce. Výstava,
umístěná v prostorách zámecké knihovny, je postavená především na renesančních a barokních vědec-
kých přístrojích matematického kabinetu gymnázia, jejichž ucelená kolekce je jedinečná způsobem vzniku,
motivovaným potřebami školní výuky. V duchu přesvědčení Josefa Sonnenfelse, absolventa gymnázia v
Mikulově, že „věda je světlo“ se výstava pokouší vysvětlit jejich funkce a využití v astronomii, geografii a
fyzice.

♦ Z pokladů mikulovských farností
1. dubna – 31. října 2014 (výstava byla zahájena v roce 2012)
Výstava představila umělecké artefakty, které zdobí či zdobily interiéry mikulovských chrámů a dal-
ších církevních objektů na území Mikulova a jež jsou v majetku římsko-katolické církve. Mapovala též
slavnou minulost Význačné kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově a prezentovala řadu liturgických
předmětů. Ústředním exponátem byl unikátní restaurovaný obraz Ukřižování z kaple sv. Šebestiána
na Svatém kopečku.

♦ Nálezy z germánského sídliště Pasohlávky
7. dubna – 31. října 2014
V roce 2006 byla poblíž obce Pasohlávky odkryta germánská osada, datovaná do doby římské (zhruba
do doby 150–220 n. l.). Její zástavba a nálezový materiál jsou ve srovnání s běžnými sídlišti značně oje-
dinělé – konstrukčně vyspělé stavby, technologická zařízení jako pece na hutnění železné rudy, slévač-
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ská a kovářská dílna apod. Nálezy předmětů římského vojenského původu v germánské osadě svědčí
také o tom, že tito zruční řemeslníci udržovali kontakty s římskou okupační armádou na nedalekém
Hradisku u Mušova.
Výstavu věnovanou tomuto germánskému sídlišti realizovalo muzeum spolu s Archeologickým ústa-
vem AV ČR Brno, v. v. i.

♦ Stopy v krajině
23. dubna – 9. května 2014
Výstava architektonických projektů studentů FA VUT v Brně spojená s odbornou konferencí Krajina
jako dílo. Akci pořádaly Národní památkový ústav ÚOP v Brně, FA VUT v Brně, ESF MU ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Mikulově a galerií Konvent v rámci projektu Identifikace a interpretace vzniku,
podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (NAKI DF13P01OVV019).

♦ Dievčatá, chlapci, psy, veci a dvanásť opíc
3. května – 30. června 2014
Výstava prací slovenských umělců Boleslava Boška a Matěje Fabiana.
Boleslav Bošek se ve své tvorbě zaměřuje na klasickou fotografii, v centru jeho zájmu jsou portrét, fi-
gura a krajina. Matěj Fabian patří k nejvýraznějším představitelům současné slovenské malby. Pro oba
autory je příznačný zájem o technickou stránku díla, experimentují s formáty i technikami.

♦ Lichtenštejnové na Mikulovsku ve 13.–16. století
24. května 2014 (vernisáž výstavy)
Stálá výstava, instalovaná v břitové věži mikulovského zámku, vznikla za spoluúčasti Regionálního mu-
zea a obecně prospěšné společnosti Po stopách Lichtenštejnů. Věnuje se období středověku, kdy město
Mikulov a zdejší hrad vlastnil rod Liechtensteinů, jak v instalaci dokumentuje přepis originálu darovací
listiny, kterou markrabě moravský a budoucí český král Přemysl Otakar II. daroval roku 1249 Mikulov
Jindřichu z Liechtensteina. Výstava představuje členy rodu a zachycuje vliv jednotlivých vlastníků pan-
ství na vývoj města. Důležitou kapitolou v tehdejší historii Mikulova i rodu byl vliv náboženského proudu
novokřtěnců, jimž je též část výstavy věnována, stejně jako pohnutému osudu Perchty z Rožmberka,
manželky Jana V. z Liechtensteina, známé z pověstí o bílé paní.

♦ Pavel Holeka – Hebrejská abeceda
25. května – 6. července 2014
Hebrejská abeceda v kolážích Pavla Holeky, umístěná v prostorách synagogy. V programu vernisáže,
která výstavu zahájila, byl koncert skupiny Rebelcantissimo.
Hebrejská abeceda patří mezi nejstarší písemné systémy světa užívané od starověku do dnešních dnů
a umělci je vnímána a prezentována z mnoha pohledů. Autor popsal svoji inspiraci: „Chtěl jsem se set-
kat s každým z dvaadvaceti písmen zvlášť, nechat se vést jejich slovním a číselným významem k příbě-
hům ukrytým v jejich nitru. Zároveň jsem však nechtěl narušit tajemství uložené v ještě hlubších vrstvách
jejich paměti; slova a obrazy proto jen pootevírají dveře do světa hebrejské abecedy v naději, že v nich
čtenář nalezne své vlastní příběhy.“

♦ Křehký Mikulov
festival art designu: 30. května – 1. června 2014
výstava: 2. června – 31. srpna 2014
Pražská galerie Křehký ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově představila po dva víkendové
dny na přelomu května 2014 na zámku v pořadí již čtvrtý ročník festivalu art designu s názvem Křehký
Mikulov – organizované setkání českých i zahraničních galeristů, sběratelů a obchodníků se současným
uměleckým designem.
Třemi mikulovskými dny se prolínala dvě témata – oděv a dekor, která spojovala většinu prezentací a
výstav festivalu Křehký Mikulov. Jeho symbolem byla prostorová vitráž Robot, kterou navrhl pro Křehký
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Jakub Berdych. Hlavními hvězdami projektu byli italští umělci Andrea Mancuso a Emilia Serra (Analo-
gia Project), kteří jsou známí svými iluzivními instalacemi a spoluprací s ikonou módního světa – značkou
Hermés. Téma dekoru ve svých novinkách na festivalu představila také česká designerská dvojice Jan
Plecháč a Henry Wielgus, Hidden Factory a bratislavská galerie Art Design Project. Téma oděvu pre-
zentovali módní návrháři Monika Drápalová a Pavel Brejcha i fotografka Bára Prášilová.
Na prezentace výtvarných projektů a bohatý doprovodný program navázala výstava Křehký Stories 2014,
která byla zpřístupněna až do 31. srpna 2014.
Křehký Stories 2014: Michal Bačák, Martina Černá, Jakub Berdych, Hidden Factory, Jan & Henry, Lucie
Koldová, Petr Šmalec

♦ Cejp – Jaroš – Cejp: Sochy – modely – obrazy
18. července – 14. září 2014
Bratři Tomáš Cejp, akademický malíř, a Ludvík Cejp, umělec a designér, spolu s malířem Liborem Jaro-
šem vystavovali v synagoze díla, která spojoval do značné míry způsob jejich uměleckého cítění – umělci
„portrétují“ svět okolo sebe, věci známé a obvyklé, ale neobvyklým způsobem.
V komponovaném programu vernisáže výstavy vystoupil se židovskými písněmi izraelský zpěvák Ben-
jamin Zigmundy a z knihy starých židovských mudrosloví přednesl texty již tradiční host kulturních
pořadů v synagoze Dr. Bohuslav Plucar.

♦ Mikulovské výtvarné sympozium – dílna ´14
9.–31. srpna 2014
Výstava děl vzniklých v rámci XXI. ročníku mikulovského výtvarného sympozia. Kurátorem sympozia,
zaměřeného v tomto roce na malbu, byl Stanislav Diviš.

♦ Bezdrátově – Drathlos
5.–30. září 2014
Výstava fotografií česko-rakouského projektu k 25. výročí pádu železné opony. Jejími organizátory
byly 4AM Fórum pro architekturu a média, FLUSS, Fotoškola Brno a Fotoschule Wien.

♦ Libor Teplý – Hledání světla
19. září – 31. října 2014
Fotograf vydavatelství Fotep Libor Teplý hledá prostřednictvím své volné fotografické tvorby to pod-
statné, o co se lze v životě opřít a co mu pomáhá orientovat se ve světě. Své hledání během bezmála
třiceti let sestavil postupně do tří tematických cyklů. Prvním je Tma a světlo, druhým Řád a svoboda a
třetím Hledání světla. Část z tohoto zatím posledního tematického cyklu v černobílých fotografiích při-
pravil Libor Teplý pro výstavu v prostorách mikulovské synagogy. Otázku hledání světla vnímá Libor
Teplý jako základní lidskou touhu a dlouho hledal prostředí, kde by tato touha mohla být nejzřetelněji
vyjádřená. Takové prostředí nakonec našel ve starém vězení – v celách starého brněnského vězení na
Cejlu.
Vernisáž výstavy doprovodil koncert Kühnova dětského sboru.

♦ Vydáno v Mikulově
Mikulovská nakladatelství, tiskárny a fotoateliéry do roku 1945

7.–9. listopadu a 14.– 16. listopadu 2014
Regionální muzeum v Mikulově připravuje pro rok 2015 výstavu věnovanou dosud jen málo známé
historii někdejších mikulovských nakladatelství a fotografických ateliérů. Prostřednictvím pohlednic,
knih, fotografií a dalších předmětů ze sbírek muzea tak veřejnosti představí tvorbu zdejších ateliérů a
nakladatelství, které zde měly tradici již hluboko v 19. století. Malou ukázkou z jejich díla muzeum při-
blížilo chystanou výstavu a zároveň uvedlo svou novou publikaci, vydanou v souvislosti s ní a nesoucí
stejný název – Vydáno v Mikulově (viz Publikační činnost).
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� VÝSTAVY USPOŘÁDANÉ REGIONÁLNÍM MUZEEM V MIKULOVĚ PRO JINÉ ORGANIZACE

♦ Od svaté chýše loretánské k hrobnímu kostelu Dietrichsteinů
29. dubna 2014 (vernisáž stálé výstavy)
Pro Mikulovskou rozvojovou, s. r. o., (společnost zřízená a vlastněná městem Mikulovem) připravilo
Regionální muzeum v Mikulově stálou výstavu o historii loretánského kostela sv. Anny v Mikulově,
která byla instalována v prostorách dietrichsteinské hrobky. Seznamuje návštěvníky s historií budovy
a slavnou poutnickou minulostí města Mikulova. Scénář, výtvarné řešení i vlastní realizace expozice
byly dílem odborných pracovníků muzea. Výstavu doplňují plastiky, obrazy a mobiliář ze sbírek Regio-
nálního muzea v Mikulově a též hrobové nálezy z rakví členů dietrichsteinské rodiny, získané při antro-
pologickém průzkumu jejich ostatků, který byl umožněn při nezbytných opravách poškozených rakví,
uložených v hrobce. Tak se tyto předměty vrátily zpět na své původní místo. V rámci výzkumu, jenž
předcházel přípravě výstavy, se zároveň podařilo upřesnit data o zemřelých, již jsou v hrobce uloženi,
a tyto informace byly uvedeny na tabulkách u jednotlivých rakví. Součástí práce bylo i zpracování no-
vých textů pro průvodce.
K výstavě vznikla také publikace, nazvaná Pod tvými ochrannými křídly.

Putovní výstavy – jedná se o výstavy s židovskou tematikou, které byly realizovány muzeem za spolu-
účasti Nadačního fondu obětem holocaustu v minulých letech. V současné době je Regionální muzeum
v Mikulově nabízí bezplatně k využití muzeím i jiným organizacím.

♦ Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
Výstava realizovaná v roce 2011 byla připomínkou 190. výročí narození Hieronyma Lorma, mikulovského
rodáka, jenž sám hluchý a slepý umožnil jako tvůrce dotykové abecedy hluchoslepým vnímat svět.
Výstava byla zapůjčena Galerii Rudolfinum, Mikulov (8. 6. 2014 – 5. 5. 2015)

♦ Moravští zemští rabíni v Mikulově
Výstava realizovaná v roce 2012, je věnována pěti význačným rabínům, kteří jsou pochováni na miku-
lovském židovském hřbitově. Seznamuje s životem a dílem těchto nejpovolanějších učenců duchovního
práva, zvolených do úřadu moravského zemského rabína.
Výstava byla zapůjčena Muzeu Boskovicka, Rabínský dům (26. 6. 2014 – 8. 7. 2015)

� VÝPŮJČKY PRO EXPOZICE A VÝSTAVY

Pro potřeby zachování stávajících expozic má Regionální muzeum uzavřeny smlouvy o dlouhodobých
výpůjčkách sbírkových předmětů, které jsou centrálně vedeny a kontrolovány způsobem předepsa-
ným směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově. V roce 2014 muzeum nově
nerealizovalo žádnou novou výpůjčku, obnoveny či prodlouženy byly některé předcházející smlouvy o
výpůjčce.
Dlouhodobé výpůjčky pro expozice
♦ Expozice Památníku bratří Mrštíků v Divákách: z Vlastivědného muzea v Olomouci – šest kusů ná-

bytku a dalších osm předmětů; z Muzea umění v Olomouci – portrét Aloise Mrštíka; z Městského
muzea v Kloboukách u Brna – 35 sbírkových předmětů

♦ Expozice Od gotiky po empír: z Moravské galerie v Brně – 228 sbírkových předmětů

♦ Expozice Galerie Dietrichsteinů: z Moravské galerie v Brně – tři sbírkové předměty; od Mercedes
Dietrichstein – soubor 68 obrazů, litografií a kreseb a dva kusy nábytku

♦ Archeologická expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích: z Archeologického ústavu AV
ČR Brno – soubor 150 předmětů (kopií i originálů); z Národního muzea v Praze – odlitek lebky
Cromagnonce

♦ Expozice Víno napříč stoletími: z Národního muzea – dva kusy zkamenělých listů révy vinné
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Výpůjčky pro výstavy

♦ Dlouhodobá výstava Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje: z Biskupství brněnského
– relikviář sv. Josefa Kalasanského, jeho portrét a dva liturgické texty

♦ Podobenství s lebkou – plastika instalovaná na horním nádvoří mikulovského zámku (původně
umístěna na Pražském hradě): zápůjčka od Jaroslava Róny, autora sochy

Výpůjčky za účelem studijním a jiným
♦ Galerie výtvarného umění v Hodoníně má v depozitáři v mikulovském muzeu dlouhodobě uložen

velkoformátový obraz a toto uskladnění je vedeno jako výpůjčka.

3. INTERPRETACE

� MUZEJNÍ PROGRAMY

� MÁJOVÝ VÍKEND A MUZEJNÍ NOC NA ZÁMKU

23.–25. května 2014

V pořadí již desátou muzejní moc uspořádalo Regionální muzeum v Mikulově v pátek 23. května a na
ni navázal již tradičně Májový víkend, který probíhal současně se Slavnostmi města Mikulova. Oběma
těmito akcemi tak otevírá Mikulov svou hlavní kulturní sezonu.
Muzejní noc nabízí návštěvníkům kromě volného vstupu do všech expozic a výstav také bohatý dopro-
vodný program. Na ten se těší hlavně děti, které jubilejní muzejní noc rozhodně nezklamala. Do sta-
rověkého Říma a jeho proslulé arény je zavedli gladiátoři z Divadla historie v pohybu EXULIS, již sváděli
tvrdé boje na horním nádvoří. V pohybu byli také malí účastníci tanečního workshopu, probíhajícího
v Gajdošově sále, kde se učili irské tance. Nejmenší návštěvníky potěšila projížďka na poníkovi. Na
východní terase měli opět své stanoviště draví ptáci a ukázka jejich výcviku je vždy velkým zážitkem
nejen pro děti. Tento program zajistila brněnská umělecká a produkční agentura Bene.
Odborní pracovníci muzea připravili svým návštěvníkům pohled do ne příliš vzdálené minulosti regionu
prostřednictvím dokumentárních filmů režiséra Petra Kudely, nedávno získaných do svých sbírek, kte-
ré se promítaly v sale terreně. Novinkou programu muzejní noci byla pak ukázka práce muzejního
restaurátora, čistícího před návštěvníky historické zámecké svícny. Vhledem do historie byla též ukázka
chladných i palných zbraní vystavených v Nástupním sále. Zadost bylo učiněno i tomu, že jméno miku-
lovského muzea je spojeno s moravským vinohradnictvím a vinařstvím, což přímo vybízí k ochutnávce
dobrého vína – a kde jinde než v zámeckém sklepě u obřího sudu. Zde po celý večer probíhaly ochut-
návky vín a na závěr muzejní noci si tu také všichni připili na dobrou muzejní noc.
Pohoštění návštěvníkům muzejní noci zajistili mikulovští podnikatelé a o hudební produkci se posta-
rala kapela Juniorband z Pohořelic, jejíž rytmická muzika zněla příjemnou májovou nocí ještě dlouho
po společném závěrečném přípitku. Nechtělo se odcházet…
Sobotní odpoledne patřilo Lichtenštejnským slavnostem, organizovaným ve spolupráci s obecně pro-
spěšnou společností Po stopách Lichtenštejnů. Program, připomínající historii rodu, jemuž v letech
1249–1560 mikulovské panství přináleželo, probíhal na horním zámeckém nádvoří a v prostorách bři-
tové věže se konala vernisáž výstavy Lichtenštejnové na Mikulovsku ve 13.–16. století. V neděli odpo-
ledne proběhla v mikulovské synagoze vernisáž výstavy koláží Pavla Holeky s názvem Hebrejská abe-
ceda, spojená s koncertem komorního vokálního souboru Rebelcantissimo.
Program Májového víkendu nezapomíná ani na archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a Pa-
mátník bratří Mrštíků v Divákách. Vstupné do obou expozic je zdarma a je zde pamatováno především
na dětské návštěvníky. Ti se v Divákách vždy o muzejním svátku těší na nedělní divadelní představení
a tak tomu bylo i letos – 25. května v sále obecního úřadu vystoupilo olomoucké divadlo Tramtárie
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s představením O Héraklovi. V dolnověstonické expozici se den předtím děti ocitly v pravěké dílně a
na kusu improvizované skály malovaly pravěká zvířata jak kdysi zdejší lovci mamutů.
Májový víkend, jenž proběhl ve znamení příjemného počasí, spokojenosti příchozích a dobrého po-
citu muzejních pracovníků, navštívilo na zámku a dalších pracovištích zhruba 1 500 přátel muzea. To
je dobrá zpráva, neboť je zřejmé, že je o práci této kulturní instituce ze strany veřejnosti stálý a velký
zájem.

� MUZEUM A ŠKOLA POD ZÁMECKOU STŘECHOU

Od roku 2008 realizuje muzeum projekt Muzeum a škola pod zámeckou střechou, jehož cílem je netra-
diční formou přiblížit kulturu a historii regionu žákům základních škol z Mikulova a blízkého okolí.
V roce 2014 se uskutečnilo šest programů tohoto projektu. První s názvem Tajemství římské mince pro-
bíhá na mikulovském zámku v expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. V průběhu dvou hodin
se děti seznámí s životem v době římské u nás, a to prostřednictvím výkladu lektorky a informací z mul-
timediálních tabulí a filmu z expoziční projekce. S pomocí pracovních sešitů pak vypracovávají různé
úkoly – luští nápisy, určují historické mince apod. V další části programu poznají výzbroj a výstroj řím-
ského vojáka z legií Marca Aurelia a jeho výcvik, do něhož se mohou aktivně zapojit.
V roce 2014 probíhal tento program ve dnech 10.–25. června a 18.–19. listopadu a postupně se ho
zúčastnilo 264 dětí ze šestých tříd základních škol (Mikulov, Brno, Znojmo, Strážnice, Poštorná) a z prv-
ních ročníků víceletých gymnázií (Mikulov, Brno, Znojmo).
Druhý program nese název Tajemství Věstonické venuše a probíhá v expozici Věk lovců a mamutů v
Dolních Věstonicích. Žáci zde spolu s lektorkou hledají odpovědi na otázky, jak lovili, čím se zdobili a
kde bydleli lovci mamutů. O Věstonické venuši se dovědí, kdo a kde ji našel a proč je tak slavná. Sou-
částí dvouhodinového programu je i vlastní výroba hliněné sošky. Muzeum zajišťuje výpal figurek a
předává je pak jejich tvůrcům.
V roce 2014 probíhal tento program ve dnech 7.–30. října a postupně se ho zúčastnilo 183 dětí ze šes-
tých tříd základních škol (Mikulov, Hustopeče, Lednice, Poštorná, Poysdorf) a z prvních ročníků více-
letých gymnázií (Mikulov, Brno, Znojmo).
Již druhým rokem nabízelo Regionální muzeum místním školám programy zaměřené na historii židov-
ského etnika, realizované Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a poskytované
jeho brněnskou pobočkou. Určeny byly pro žáky 6.–9. tříd základních škol a pro střední školy a v prů-
běhu prvního říjnového týdne se jich zúčastnilo 69 žáků ze základních škol z Mikulova, Drnholce a
Lednice. Programy jsou postavené na samostatné práci účastníků a využívají i jejich dramatických či
výtvarných schopností.
První z nich je Hanin kufřík – interaktivní program zaměřený na holocaust a antisemitismus. Je inspi-
rován knížkou Karen Levinové Hanin kufřík, vyprávějící o moravské židovské dívce Haně Bradyové,
která byla zavražděna v Osvětimi pro svůj židovský původ. Žáci a studenti se na základě vlastního
pátrání v dokumentech seznamují s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za druhé
světové války.
Další z programů nese název Badatel a věnuje se židovským tradicím a zvykům v tématech popisují-
cích běh života, židovskou domácnost, Šabat, židovskou svatbu a Pesach.
Program Hebrejská abeceda představuje základní pravidla psaní a čtení a žáci a studenti se v něm do-
vědí o původu Tóry a celé Bible i o jejím významu.
Poslední z programů je nový a je určen nejmenším školákům – dětem z 1. stupně základních škol. Nese
název Vítejte na zámku a sleduje dvě roviny. V jedné se snaží podchytit zájem dětí o muzeum, a vy-
chovávat tak příští návštěvníky institucí tohoto zaměření, ve druhé rovině podporuje hravou formou
rozvoj dětské představivosti i zručnost – orientace v prostoru, sestavování obrázků, měření předmětů,
vytváření vlastních pečetí atd. Odehrává se v atraktivním prostředí zámeckého sklepa a břitové věže.
Programu se zúčastnilo 49 žáků třetího ročníku základní školy (Mikulov).
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� NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU

V prázdninových měsících organizuje Regionální muzeum v Mikulově kostýmované noční prohlídky, o
něž je tradičně velký zájem. V tomto roce se expozicemi ve večerních hodinách procházelo celkem
38krát – čtyři prohlídky každou červencovou a srpnovou středu. Jejich součástí bylo vždy také krátké
šermířské představení na horním nádvoří, produkované brněnskou uměleckou agenturou Bene, a de-
gustace moravských vín u obřího sudu v zámeckém sklepě. Kostýmy pro průvodce již čtvrtým rokem
muzeu zdarma zapůjčilo Národní divadlo Brno. Z první letošní noční prohlídky byla 2. července na ČT1
a ČT24 odvysílána reportáž v pořadu Události v kultuře.

� DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY

26.–29. září 2014
Spolupořadatelé: Spolek přátel židovské kultury v Mikulově, Regionální muzeum v Mikulově, Galerie
Efram a město Mikulov

Dějiny židovského obyvatelstva v Mikulově, jejich osudy i rozmanitost kultury a gastronomie si připo-
menul již sedmý ročník festivalu Dny židovské kultury. Probíhal na různých místech města a bohatý
kulturní program střídala ochutnávka židovských specialit a prohlídky židovských památek. Regionální
muzeum přispělo do programu festivalu komentovanými prohlídkami nově otevřené synagogy, které
se konaly v průběhu všech dní festivalu, a nedělním koncertem pražské hudební skupiny Tateloshn,
uspořádaným v hlavní síni synagogy.

� LICHTENŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI

29. března., 24. května., 5. července 2014
Hlavním organizátorem akce byla Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z. s. p. o., program slavností
a výstavu, která akci doprovázela, organizovalo sdružení Po stopách Lichtenštejnů na Jižní Moravě a
Dolním Rakousku spolu s Regionálním muzeem v Mikulově.

Lichtenštejnské slavnosti a výstava Lichtenštejnové na Mikulovsku ve 13.–16. století byly součástí pro-
jektu Po stopách Lichtenštejnů na Jižní Moravě a Dolním Rakousku, financovaného z Operačního progra-
mu Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika 2007–2013. Cílem projektu je marketin-
gově využít téma historie rodu Liechtensteinů na území Jihomoravského kraje a v Dolním Rakousku, a
podpořit tak cestovní ruch v příhraničním regionu.
Akce, konaná vždy v průběhu odpoledních a večerních hodin, proběhla v zámeckém areálu celkem
třikrát a byla divadelně pojatým nahlédnutím do historie města Mikulova, které bylo od roku 1249 ve
správě rodu Liechtensteinů.
Program byl zahájen na náměstí a odtud po symbolickém předání mikulovského panství do rukou Liech-
tensteinů vyšel historický průvod zámeckým parkem na horní zámecké nádvoří. Zde probíhal program,
v němž zněla středověká hudba, v krátkých obrazech se střídaly výjevy z liechtensteinské historie
města, vystoupil fakír a krásné tanečnice a ožila bílá paní – Perchta z Rožmberka, manželka Jana V.
z Liechtensteina. Jí byla věnována i závěrečná filmová projekce v Nástupním sále.

� KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST – ZAMĚŘENÁ NA REGION

� PŘEDNÁŠKY A ODBORNÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

♦ Přednášky spojené s prohlídkou výstavy Z pokladů mikulovských farností – pro účastníky odborných
sympozií konaných na zámku i pro veřejnost

♦ Přednášky spojené s prohlídkou zámecké knihovny a výstavy Piaristické školy v Mikulově a jejich
vědecké přístroje – pro klienty cestovních a informačních kanceláří i pro veřejnost

♦ Komentované prohlídky expozice Galerie Dietrichsteinů – pro účastníky odborných sympozií v Miku-
lově a dále pro klienty cestovních a informačních kanceláří
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♦ Prohlídky botanické zahrady v zámeckém parku s výkladem věnovaným rostlinstvu zdejšího re-
gionu – pro veřejnost

♦ Prohlídky židovského města a hřbitova s odborným výkladem – pro klienty cestovních a informač-
ních kanceláří, pro studenty vysokých škol a pro veřejnost

♦ Promítání dokumentárních filmů věnovaných Mikulovu od režiséra Petra Kudely (sedmdesátá až
devadesátá léta 20. století) – pro veřejnost

♦ Dvě přednášky Hebrejská abeceda aneb Co skrývají nápisy v mikulovské synagoze, pořádané v syna-
goze a věnované především obnoveným nápisům v kartuších, které se v rámci rekonstrukce na-
vrátily pod klenby této památky – pro veřejnost (lektorka Mgr. Táňa Klementová, Židovská obec
Brno)

� PŘEDNÁŠKY A ODBORNÉ SLUŽBY PRO ŠKOLY

♦ Přednáška na Masarykově univerzitě v Brně: Přírodně-krajinný a krajinářský rámec raně novověké
kulturní krajiny Mikulovska 16.–18. století na hranici jižní Moravy a dolnorakouského Weinviertlu

♦ Přednáška věnovaná přírodě a krajině zdejšího regionu – pro studenty mikulovského gymnázia

♦ Přednáška věnovaná přírodní rezervaci Svatý kopeček – pro Ekologický klub při ZŠ na Valtické ulici
v Mikulově

♦ Botanická exkurze na Svatý kopeček – pro Ekologický klub při ZŠ na Valtické ulici v Mikulově

♦ Botanická exkurze věnovaná poznávání rostlin na lokalitách na Mikulovsku (botanická a růžová
zahrada u zámku v Mikulově, Skalky u Sedlece, Liščí kopec) – pro studenty gymnázia v Konicích

♦ Celodenní botanická exkurze přírodou a krajinou Falkensteinska – pro studenty gymnázia v Konicích

� SLUŽBY BADATELŮM

♦ Oddělení historie poskytlo informace či vypracovalo zprávu celkem 25 badatelům, převážně his-
torikům muzeí v ČR, studentům vysokých škol a též čtyřem zahraničním badatelům.

♦ Oddělení Nové historie navštívili tři badatelé, kterým bylo ke zkoumání poskytnuto 273 sbírkových
předmětů.

♦ Z podsbírky textilu bylo jednomu badateli poskytnuto 12 sbírkových předmětů.

♦ Prezenční studium archeologických sbírek provedli vědečtí pracovníci z Moravského zemského
muzea, Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty MU a studenti Ústavu archeologie a
muzeologie Filozofické fakulty MU a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – celkem
šest badatelů.

♦ Podsbírku botaniky navštívili tři badatelé.

� SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI

♦ Spolupráce muzea s Muzejním spolkem v Mikulově na přípravě společných projektů

♦ Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově
- účast na Dnech židovské kultury
- komentované prohlídky židovské čtvrti
- spoluúčast na přípravě obnovy památníku židovským vojákům padlým v první světové válce, umís-
těného na židovském hřbitově v Mikulově

♦ Spolupráce s Turistickým informačním centrem Mikulov
- organizování prohlídek zámeckého sklepa mimo otvírací dobu muzea pro klienty TIC
- spoluúčast muzea na akcích organizovaných TIC: Předjarní den v Mikulově, Mikulovem se svařeným
vínem, Mikulov – tak trochu jiná zima, Svatomartinský Mikulov

♦ Spolupráce s občanským sdružením 7 dní, o. s., a MŠ Habánská Mikulov v rámci akce Celé Česko čte
dětem určené pro předškolní děti (program Zámecké čtení)

♦ Spolupráce se Základní uměleckou školou Mikulov – koncerty klavírních kurzů pořádaných ZUŠ
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♦ Spolupráce se Správou CHKO Pálava na přípravě naučné stezky vedoucí přírodní rezervací Svatý
kopeček v Mikulově – příprava textových a obrazových podkladů týkajících se historie křížové cesty,
kaple sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku

♦ Spolupráce s městem Mikulovem, CHKO Pálava a BR Dolní Morava, a. s., na odstranění důsledků
negativních změn původního ekosystému Svatého kopečku v důsledku někdejší masivní výsadby
nepůvodních druhů dřevin – odborné poradenství

� SPOLUPRÁCE S MIMOREGIONÁLNÍMI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI

♦ Spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava – volné prohlídky zámku v rámci pořáda-
ných fam tripů (novináři a VIP)

♦ Spolupráce s Nadací Partnerství – muzeum se věnovalo 300 účastníků akce Letní putování po vinař-
ských stezkách Mikulovska

♦ Spolupráce s agenturou Czech Tourism – podíl na přípravě nového produktu v cestovním ruchu
Města s příběhem (vytvoření jednotného, kompaktního produktu na podporu městské turistiky
v ČR). Město Mikulov je jedním z 12 vybraných měst, které bude agentura propagovat v zahraničí.

� KONCERTY A JINÉ KULTURNÍ AKCE

Koncerty, při nichž bylo muzeum pořadatelem či spolupořadatelem:

9.–11. 5. 2014 koncerty Mezinárodní klavírní soutěže pro mládež – Klávesa (ZUŠ Mikulov)
6. 6. 2014 XIV. jazzový večer na počest Karla Krautgartnera

(Sdružení přátel Karla Krautgartnera, město Mikulov, Český rozhlas Brno)
23. 6. 2014 koncert XIX. ročníku festivalu Concentus Moraviae 2014

(Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.)
27. 6. 2014 Benefiční koncert pro Terezku Vajbarovou

29. 6. – 5. 7. 2014 dvanáct koncertů v rámci XXVIII. ročníku Mezinárodního kytarového
festivalu (Mezinárodní kytarový festival Mikulov, o. s.)

9. 8. 2014 výroční koncert Národopisného spolku Pálava
16.–21. 8. 2014 tři koncerty v rámci XV. ročníku klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat

(ZUŠ Mikulov)
6. 9. 2014 koncert v rámci XVI. ročníku festivalu Kampanila 2014

(Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov)
12.–14. 9. 2014 pět koncertů v rámci Pálavského vinobraní

(Mikulovská rozvojová, s. r. o.)
6. 12. 2014 Adventní koncert Národopisného spolku Pálava

14. 12. 2014 Vánoční koncert Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov
17. 12. 2014 Vánoční koncert Základní umělecké školy Mikulov a Gymnázia Mikulov

Další kulturní akce, při nichž bylo muzeum pořadatelem či spolupořadatelem:

15. 2. 2014 Svatební veletrh (Svatby podle vás)
8. 3. 2014 Oblastní výstava vín (Moravín Mikulov)

29. 3., 24. 5. a
5. 7. 2014

Lichtenštejnské slavnosti (Locomotion, spol. s r. o.)

30. 3. 2014 Akce pro děti (7 dní, o. s.)
23. 4. 2014 Odborná konference NAKI (ESF MU)

30. 5. – 1. 6. 2014 Festival art designu (Křehký Mikulov)
12. 7. a 9. 8. 2014 MVS "dílna" 2014 – zahájení a ukončení XXI. ročníku sympozia
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18.–20. 7. 2014 Národy Podyjí (o. s. Národy Podyjí)
22.–23. 10. 2014 XXXII. mikulovské sympozium (SOkA)

6.–7. 11. 2014 VIII. ročník mezinárodní vinohradnicko-vinařské konference VINOENVI
(Spolková organizace Ekovín)

14. 11. 2014 Svěcení vína (Moravín Mikulov)
21. 11. 2014 Odhalení památníku a závěrečná konference „Brána ke svobodě“ – oběti

železné opony (Rakouské podnikatelské centrum, s. r. o.)

� KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST – S NADREGIONÁLNÍM DOSAHEM

Kulturní akce, při nichž bylo muzeum pořadatelem či spolupořadatelem:

♦ Mezinárodní klavírní soutěž pro mládež „Klávesa 2014“
Hlavní pořadatel Základní umělecká škola Mikulov ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
9.–11. května 2014
IV. ročník mezinárodní klavírní soutěže. Soutěž se původně konala jako Broumovská klávesa v bene-
diktinském klášteře v Broumově, v důsledku rekonstrukce církevního komplexu se v roce 2013 přesu-
nula na mikulovský zámek.

♦ Festival art designu Křehký Mikulov
Projekt galerie Křehký
30. května – 1. června 2014
IV. ročník festivalu – setkání českých i zahraničních galeristů, sběratelů a obchodníků se současným
uměleckým designem. Projekt představil sérii výstav českých i zahraničních umělců včetně instalace
respektovaných ateliérů – Analogia Project, Margot Charbonnier, Hidden Factory – a novinek Křehký.

♦ Koncert hudebního festivalu Concentus Moraviae 2014
Hlavní pořadatel Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno
23. června 2014
V rámci 19. ročníku mezinárodního hudebního festivalu se na zámku v Mikulově uskutečnilo vystou-
pení španělských tanečníků flamenca

♦ Mezinárodní kytarový festival
Hlavní pořadatel Kytarový festival, o. s.
29. června – 5. července 2014
XXVIII. ročník festivalu pořádal tradičně mistrovské třídy, kurzy, semináře i výstavy a v rámci dvanácti kon-
certů představil jak světové špičky kytarové hry, tak i frekventanty kurzů

♦ Mikulovské výtvarné sympozium – dílna ´14
Hlavní pořadatel město Mikulov
12. července – 9. srpna 2014
Kurátorem XXI. ročníku mikulovského výtvarného sympozia, zaměřeného v tomto roce na malbu, byl
Stanislav Diviš. Přizval autory, kteří se malbou ve své tvorbě kontinuálně zabývají – Václav Bláha, Petr
Veselý, Oldřich Tichý, Jan Pištěk a Aldín Popaja.

♦ Klavírní kurzy „Audaces fortuna iuvat“
Hlavní pořadatel Základní umělecká škola Mikulov pod záštitou města Mikulova a Filharmonie Brno
15.–22. srpna 2014
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Jubilejní XV. ročník kurzů, tradičně s vynikajícím pedagogickým obsazením, nabídl interpretům též od-
borné přednášky a semináře a představil profesionální umělce i účastníky kurzů v rámci třech koncertů

♦ Projekt Porta Culturae – Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě
Účast na projektu přeshraniční spolupráce
27.–28. září 2014
IV. ročník projektu – 68 výtvarníků a výtvarných seskupení ze všech okresů Jihomoravského kraje
otevřelo své ateliéry veřejnosti; Regionální muzeum v Mikulově nabídlo jako doprovodný program
této akce výstavu fotografií k 25. výročí pádu železné opony Bezdrátově – Drathlos.

4. NÁVŠTĚVNOST

Regionální muzeum v Mikulově
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1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace 43 781 20 128 428 9 594 73 931

za vstupné základní 25 982 5 847 65 4 286 36 180
za vstupné snížené 12 915 5 105 207 2 569 20 796
za vstupné zvýšené za speciální služby 0 0 0 0 0
            z toho za služby cizincům 0 0 0 0 0
za rodinné vstupné 3 936 8 926 77 989 13 928
držitelé seniorpasů 43 0 0 0 43

z 
to

ho

neplatících 905 250 79 1 750 2 984

z 
to

ho

Počet účastníků speciálních doprovodných
programů k výstavám a expozicím (vážících se
k probíhajícím výstavám a expozicím), popř.
kulturně  výchovných akcí, kteří jsou evidováni
zároveň jako návštěvníci těchto výstav a expozic

0 0 0 0 0

2. Počet návštěvníků dalších kulturně výchovných akcí
a akcí pro veřejnost, jichž je muzeum (galerie)
pořadatelem, popř. doprovodných programů k
výstavám a expozicím, kteří nejsou evidováni jako
návštěvníci výstav a expozic (např.  přednášky,
předváděcí akce, koncerty, divadelní představení ad.
pořádané uvnitř muzea, a akce realizované mimo
prostory muzea – ve školách, exkurze atd.)

1 400 71 54 894 2 419

3. Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů
(spolupořádaných muzeem, galerií)

255 0 0 37 292

4. Badatelé 91 0 0 0 91

5. Návštěvníci výstav (akcí, projektů ad.) pořádaných
pro jiné instituce

35 361 183 0 69 35 613

Návštěvnost celkem 80 888 20 382 482 10 594 112 346
Z toho návštěvnost za položky 1.–4. 45 527 20 199 482 10 525 76 733
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Návštěvníci akcí pořádaných pro jiné instituce:

Společenské akce, plesy, koncerty 20 akcí cca 5 570 osob

Jednání krajských, politických a státních institucí 7 akcí 743 osob

Vinařské akce pro veřejnost, Pálavské vinobraní 7 akcí cca 21 450 osob

Programy pro děti 4 akce cca 1 000 osob

Projekt pro školy Muzeum a škola pod zámeckou střechou 26 akcí 565 osob

Firemní, spolkové a soukromé akce 39 akcí cca 6 285 osob

Celkem cca 35 613 osob

Celková návštěvnost muzejních expozic a výstav v rámci turistických prohlídek v roce 2014 dosáhla
počtu 73 931 osob, což byl oproti roku 2013 nárůst o 10 420 návštěvníků. Je možno ji hodnotit jako
velmi dobrou. I v loňském roce přetrvával velký zájem o kostýmované noční prohlídky pořádané
v průběhu prázdninových měsíců. Zajímavé pro zvýšení návštěvnosti byly také prohlídky vinařských
expozic spojené s ochutnávkou místních vín během listopadových svatomartinských víkendů, které
byly součástí Svatomartinských slavností pořádaných městem.
Kromě těchto návštěvníků pobývalo v prostorách Regionálního muzea v Mikulově dalších cca 38 400
osob při společenských akcích, vernisážích výstav a koncertech, konferencích, firemních a jiných akcích.
V roce 2014 tedy navštívilo muzeum celkem cca 112 300 osob (srov. s rokem 2013 = 99 600 osob).

5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

� PUBLIKAČNÍ ČINNOST

MONOGRAFIE

♦ Vydáno v Mikulově
Mikulovská nakladatelství, tiskárny a fotoateliéry do roku 1945

MASSOWOVÁ, Dana – BRICHTOVÁ, Dobromila – VRBKOVÁ, Stanislava: Vydáno v Mikulově.
Mikulovská nakladatelství, tiskárny a fotoateliéry do roku 1945, Mikulov 2014.

Publikace představuje město Mikulov od konce 19. století do konce druhé světové války, jak jej za-
chytily fotoaparáty někdejších místních fotografů a jak se zachoval v tvorbě mikulovských nakladatelů
a knihkupců. Regionální muzeum zde využilo především fotografie, pohlednice a skleněné negativy,
které tvoří jádro muzejní sbírky historických fotografií. Tento nesmírně zajímavý konvolut pochází z
ateliérů mikulovských fotografů a z archivů nakladatelů, jenž byl do muzea získán v roce 1947 jako
zůstavší majetek odsunutých německých občanů.
Kniha se v první části věnuje právě dosud jen málo známé historii těchto ateliérů a nakladatelství. Ty
zde měly tradici již hluboko v 19. století a patřily k vůbec prvním na celé Moravě. Úrovní svého díla se
některé fotoateliéry i nakladatelství řadily ke špičce v oboru. Osudy jednotlivých nakladatelů a fotografů
jsou zde zpracovány v životopisných medailóncích. V druhé části se v jednotlivých kapitolách – předsta-
vujících na fotografiích postupně město, zámek, náměstí, židovské město i okolní obce – kniha věnuje
historii kraje a města právě v kontextu s cenným a mnohdy dosud nepublikovaným obrazovým mate-
riálem.
Publikace nechce být jen prezentací dobových fotografií a pohlednic, byť zajímavých jak pro místní
obyvatele, tak díky jejich vysoké umělecké úrovni a zachycené atmosféře i pro široké publikum, ale
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nabízí také pohled do života města, na jehož veřejném a kulturním dění se mnozí z majitelů nakla-
datelství a fotoateliérů významně podíleli. Jejich práce nám tak v obrazech zachovala tehdejší město
Nikolsburg s jeho krásami a mnohdy již neexistujícími místy a jejich životní příběhy doplnily další vhle-
dy do historie města.
Kniha je dvojjazyčná – česko-německá, v plnobarevném tisku, v pevné vazbě.

Vydavatel: Regionální muzeum v Mikulově
Rok vydání: 2014
Počet stran: 168
Rozměr: 245 × 215 mm
Vydání: 1.
Spolupracovali: redakce Stanislava Vrbková, grafické zpracování Zdeněk Halla, překlady Blanka Mi-
chalisková
Jazyk: česky / německy
Vazba: pevná
ISBN: 978-80-85088-45-8

SBORNÍKY

♦ RegioM 2013
RegioM. Sborník Regionálního muzea v Mikulově, roč. 2013 (ed. Stanislava Vrbková), Mikulov 2014.

ČLÁNKY

♦ Ve sborníku RegioM:
MACHÁČEK, Petr: Potápka roháč na Lednických rybnících, RegioM. Sborník Regionálního muzea v Mi-

kulově, roč. 2013, s. 4–9.
TRAMPOTA, František: Archeologický výzkum Horní synagogy v Mikulově, RegioM. Sborník Regionál-

ního muzea v Mikulově, roč. 2013, s. 26–38.
MASSOWOVÁ, Dana: Historie knihtisku v Mikulově, RegioM. Sborník Regionálního muzea v Mikulově,

roč. 2013, s. 58–68.
BOHATÝ, Martin – BRICHTOVÁ, Dobromila: Historická mineralogická a paleontologická sbírka Marie

Kristýny kněžny Dietrichsteinové v Regionálním muzeu v Mikulově, RegioM. Sborník Regionálního
muzea v Mikulově, roč. 2013, s. 69–108.

RIGASOVÁ, Milada: Obnova zahradních teras barokní zahrady u zámku v Mikulově, RegioM. Sborník
Regionálního muzea v Mikulově, roč. 2013, s. 114–128.

SEKEREŠ, Jiří: Konzervační dílny Regionálního muzea v Mikulově v roce 2013, RegioM. Sborník Regio-
nálního muzea v Mikulově, roč. 2013, s. 130–131.

VRBKOVÁ, Stanislava: Rok 2012 v Regionálním muzeu v Mikulově, RegioM. Sborník Regionálního mu-
zea v Mikulově, roč. 2013, s. 132–161.

VRBKOVÁ, Stanislava: Rok 2013 v Regionálním muzeu v Mikulově, RegioM. Sborník Regionálního mu-
zea v Mikulově, roč. 2013, s. 171–197.

VRBKOVÁ, Stanislava: 100 let muzejnictví v Mikulově, RegioM. Sborník Regionálního muzea v Miku-
lově, roč. 2013, s. 198–201.

KOUDELA, Miroslav: RegioM – Bibliografie 1992–2012, RegioM. Sborník Regionálního muzea v Miku-
lově, roč. 2013, s. 204–228.

♦ V materiálech jiných organizací:
HERALT, Přemysl – MACHÁČEK, Petr: PO Lednické rybníky, Ptačí svět, roč. 21 (2014), č. 4, s. 4.
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KOCMAN, Pavel – KUBÍN, Petr – TRAMPOTA, František: Neue archäologische Forschungen und Funde
in Nikolsburg (Mikulov) und Umgebung mit Bezug zur jüdischen Besiedlung, Judaica Bohemiae,
roč. 49, č. 1, s. 89–105.

MACHÁČEK, Petr: Příroda Tvrdonic, in: Tvrdonice. Ej, zatočte sa kolem (ed. Zdeněk Tesařík – Zdena
Šlichtová – Emil Kordiovský), Břeclav 2014, s. 112–117.

POJER, František a kol.: Výsledky 7. mezinárodního sčítání čápa bílého v České republice v roce 2014,
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SPOLUÚČAST REGIONÁLNÍHO MUZEA NA REALIZACI JINÝCH VYDAVATELSKÝCH PROJEKTŮ

BRICHTOVÁ, Dobromila: Pod tvými ochrannými křídly. Od loretánského kostela k hrobce Dietrichsteinů
v Mikulově, Mikulov 2014.

� ODBORNÉ KONFERENCE A SEMINÁŘE

♦ Konference projektu Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní kra-
jiny jihomoravského pohraničí

23. dubna 2014
Projekt je financován z programu NAKI – program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity, je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci něhož jsou podporovány projekty
aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity.
Nositelem projektu je Národní památkový ústav ÚOP v Brně, FA VUT v Brně a ESF MU.

Konference na mikulovském zámku se věnovala identifikaci a interpretaci vzniku, podoby a proměny
kulturní krajiny zrozené v období baroka, která výrazně přetvořila význam a vzhled krajinného rámce no-
vověké společnosti. V rámci projektu byly vybrány ke zkoumání dvě lokality, představující z mnoha
důvodů jedinečné „laboratorní“ vzorky: pohraniční území Mikulovska a východního Znojemska.

♦ XXXII. Mikulovské sympozium – Voda v dějinách Moravy
22.–23. října 2014
Organizátoři sympozia: Moravský zemský archiv, Muzejní a vlastivědná společnost, Regionální mu-
zeum v Mikulově, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Sympozium bylo zaměřeno na člověka a vodu v dějinách, na podchycení úlohy vody v minulosti Moravy
ze všech možných hledisek – voda jako nezbytná potřeba, zásobování vodou, povodně, využití vody v
technice apod.

♦ Mezinárodní vinohradnicko-vinařská konference VINOENVI 2014
6.–7. listopadu 2014
Organizátoři konference: Spolková organizace Ekovín, Vinařský fond ČR, Regionální muzeum v Mikulově
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Osmý ročník vinohradnicko-vinařské konference, zaměřené na ekologické vinohradnictví a produkci
vín, se zabýval aktuálními problémy a perspektivami v integrované a ekologické produkci.

� VÝZKUMNÁ ČINNOST

� ARCHEOLOGIE

Díky stavebním aktivitám v regionu probíhaly průběžně záchranné archeologické výzkumy, k nimž
byla vyřizována příslušná korespondence s vyjádřením ke stavebním a plánovacím akcím prováděným
soukromými osobami, jednotlivými obcemi a firmami.

♦ S pozitivním výsledkem byly provedeny záchranné archeologické výzkumy v těchto lokalitách:
Podivín – Rybáře: záchranný archeologický výzkum proběhl 29. 10. – 1. 12. 2014; nález osídlení z obdo-

bí neolitu (lineární keramika), laténu a raného středověku, objeveny zde byly čtyři lidské pohřby.
Mikulov – Vídeňská ul., č. p. 3.: výzkum proběhl v červenci 2014; při budování základů stavby rodinné-

ho domu byly dokumentovány středověké a novověké vrstvy.
Mikulov – kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku: výzkum proběhl v srpnu 2014; byla provedena

sondáž v kapli za účelem zjištění jejího stáří.
Mikulov – rekonstrukce zámecké zahrady: je prováděna dokumentace odhaleného staršího zdiva (akce

dosud probíhá).

♦ S negativním zjištěním byly provedeny archeologické dohledy na následujících lokalitách:
Drnholec – U sýpky (akce dosud probíhá), Lednice – infrastruktura lázeňské kolonády, Mikulov – Porz-
Insel, Poštorná – Za Syntézií, Lednice, ul. Komenského – vodovod.

♦ Nedestruktivní povrchovou prospekcí byly objeveny nebo ověřeny lokality:
Novosedly – Im Bockran (Vraní vrch): ohrazené sídliště z mladší doby bronzové nebo laténu
Novosedly – bezejmenná poloha: sídliště, doba bronzová
Klentnice – Za hřbitovem: sídliště, mladší doba bronzová
Klentnice – U lomu: sídliště, mladší doba bronzová
Vlasatice – Za hřbitovem: sídliště, starší doba bronzová
Milovice – Spitzhübel: sídliště, neolit, mladší doba bronzová, doba římská, středověk
Mikulov – Špičák (Milovický les): prospekce pomocí detektoru kovů, nalezeny artefakty ze středověku

a novověku
Drnholec – Brodské louky: sídliště, doba bronzová, doba římská

♦ Spolupráce s Policií ČR na identifikaci lidských ostatků nalezených v únoru 2014 ve Vlasaticích

� HISTORIE

♦ Rešeršemi z archiválií Moravského zemského archivu v Brně pokračoval výzkumný úkol – Studium
písemností z fondů G 140 (Rodinný archiv Dietrichsteinů) a F 18 (Registratura Ditrichštejnů v Mi-
kulově). Podařilo se získat nové informace k dějinám kláštera kapucínů, loretánským poutím v ob-
dobí baroka, stavebním a sběratelským aktivitám Dietrichsteinů. Ty byly pak využity při přípravě
výstavy o mikulovské loretě a při práci na scénáři o sběratelství barokních Dietrichsteinů.

♦ Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze (Oddělení zámeckých knihoven) a Národním památko-
vým ústavem v Českých Budějovicích pokračovaly práce na elektronické katalogizaci a digitalizaci
části sbírkového fondu mikulovské zámecké knihovny (tisky 16. století). V průběhu roku bylo z cel-
kového počtu 617 inventárních čísel – knih pocházejících ze 16. století – katalogizováno 334 in-
ventárních čísel. Na konci roku 2014 tak bylo zkatalogizováno dohromady již 534 inventárních čísel,
tj. 86,5 % z celkového počtu tisků. Zároveň bylo v průběhu roku 500 inventárních čísel zdigitali-
zováno.
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Jedná se o součást projektu NAKI Ministerstva kultury (Program aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity) – Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR, jehož řešiteli jsou Národní
památkový ústav, Národní muzeum a Národní knihovna. Jeho výsledkem bude katalogizace těch-
to tisků z vybraných knihoven v elektronickém knihovnickém systému TRITIUS.

♦ V průběhu prací na elektronické katalogizaci a digitalizaci tisků 16. století v mikulovské zámecké
knihovně bylo objeveno 30 dosud neznámých knih, které byly součástí rodové knihovny Hoffmanů
z Grünpichlu. Celkový počet známých hoffmanských knih v mikulovské knihovně se tak rozrostl na
134 inventárních čísel.

♦ Ve spolupráci se studentkou Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb
v Brně byly v rámci její absolventské práce zpracovány soupisy knih bývalých knihoven Marschala
z Ebnetu, Vincence Weintridta, Kassiána Halašky a knihovny rodu Pruskovských z Pruskova, které
se v minulosti staly součástí mikulovské zámecké knihovny šlechtického rodu Dietrichsteinů. V té-
měř dvanáctitisícovém souboru této dietrichsteinské knihovny se podařilo objevit 17 inventár-
ních čísel z knihovny Marschala z Ebnetu, 90 inventárních čísel z rodové knihovny Pruskovských z
Pruskova, 126 inventárních čísel z knihovny Kassiána Halašky a 686 inventárních čísel z knihovny
Vincence Weintridta.

♦ V roce 2014 pokračoval a byl ukončen výzkum historie mikulovských nakladatelů a knihkupců
(Jakob Bader, Bruno Thiel, Julius Nafe, Alois Bartosch, Franz Josef Beierl a rodina Thiérry), tiskařů
(Johann Bezdieka, Apollinaris Rosenau, Anton Partes a Franz Ehrenberger) a fotografů (Edmund
Voiland, Franz Elstner, Karel a Franz Obsiegerovi, Franz Krischke a Arthur Peterle). Výsledky bá-
dání byly představeny v publikaci Vydáno v Mikulově, která v roce 2015 doprovodí výstavu téhož
názvu.

♦ Byla provedena rešerše pramenů a soupis sbírkových předmětů k připravované výstavě o prusko-
-rakouské válce 1866, která se plánuje realizovat v Regionálním muzeu v rámci 150letého výročí
konfliktu (2016). Institucemi v centru zájmu kurátora výstavy byly Moravský zemský archiv Brno,
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Regionální muzeum v Mikulově.

♦ Autorům scénáře nové expozice v synagoze byly poskytovány odborné konzultace, Regionální mu-
zeum se podílelo i na vlastní instalaci výstavy.

♦ Pokračoval dlouhodobý výzkum krajiny Mikulovska-Falkensteinska a jejího vývoje v raném novo-
věku a archivní výzkum historie zámecké zahrady, který byl jedním z podkladů řešení projektu ob-
novy zahradních teras barokové zahrady, jehož realizace byla zahájena v roce 2014.

� PŘÍRODOVĚDNÝ VÝZKUM

♦ V zoologickém oddělení pokračoval dlouhodobý průzkum věnující se ptactvu Lednických rybníků
a Novomlýnských nádrží – sčítání ptáků na Lednických rybnících proběhlo 34krát, na Novomlýn-
ských nádržích desetkrát. Všechna sčítání byla zpracována v tabulkách. V časopise České společnosti
ornitologické Ptačí svět byl publikován příspěvek o Ptačí oblasti Lednické rybníky (viz výše).

♦ Pokračoval též dlouhodobý monitoring všech hnízd čápů bílých na okrese Břeclav. V průběhu roku
bylo kontrolováno 47 hnízd, z nichž bylo 42 obsazeno a z 31 bylo vyvedeno 80 mláďat. V roce 2014
probíhal celostátní monitoring hnízd čápů a zoolog muzea byl spoluautorem materiálu vyhodno-
cujícího výsledky tohoto projektu (viz výše).

♦ Botanické oddělení pokračovalo ve floristickém výzkumu regionů Mikulovska – lokalit Liščí kopec,
Rajsna, Langewart a Novosedly – a v dlouhodobém výzkumu květeny Hustopečska.
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6. KNIHOVNÍ FOND

Odborná muzejní knihovna je zaměřena vedle vzdělávací literatury na literaturu regionální, vinařskou
a judaika. Knihovní fond je pravidelně doplňován se zvláštním zřetelem na získávání titulů s touto te-
matikou a dále dle potřeb odborných pracovišť muzea.
Součástí fondu jsou konzervační výtisky, které jsou ukládány ve zvláštním depozitáři. Badatelům je
prostřednictvím systému KRAMERIUS též zprostředkován přístup k digitálně zpracovanému historic-
kému periodiku týdeníku Nikolsburger Wochenschrift.
V roce 2014 knihovnu doplnilo 186 knihovních jednotek. Všechny přírůstky byly řádně zapsány do
přírůstkového seznamu, zpracovány do katalogů a uloženy. Koncem roku 2014 obsahoval knihovní
fond 20 599 knihovních jednotek. Zabezpečení výpůjček, prezenčně i formou meziknihovní výpůjční
služby, probíhalo plynule dle potřeb uživatelů. V muzejní odborné knihovně je registrováno celkem
53 uživatelů – z řad zaměstnanců 27, z veřejnosti 26 čtenářů. Počet registrovaných výpůjček činil
k 31. prosinci 2014 celkem 2 151 titulů, z toho absenčních 1 920.
Pokračovala postupná rekatalogizace titulů stahováním záznamů ze Souborného katalogu ČR. V roce
2014 byly zrekatalogizovány monografie s přírůstkovými čísly 17 000 až 17 500. S Moravskou zem-
skou knihovnou byla uzavřena Smlouva o zhotovování rozmnoženiny díla, následně byla předána data
publikací, které byly zdigitalizovány v rámci krajského projektu digitalizace a ukládání dat.
V průběhu roku probíhala pravidelná výměna publikací (Regionální muzeum v Mikulově vyměňuje
své tituly s 36 institucemi), bylo vyvázáno osmnáct ročníků Vlastivědného věstníku moravského a tři
ročníky Malovaného kraje.
Pokračovala revize knihovního fondu, při níž byla zkontrolována přírůstková čísla 14 000–15 999. V rám-
ci této revize bylo dokončeno přidělování čárového kódu knihám v odborné knihovně.
Muzejní knihovně byla umožněna drobná prezentace ve výstavním prostoru Městského úřadu Mikulov.

7. PROPAGACE

♦ Veletrhy
Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014 v Brně – prezentace Regionálního muzea i kongreso-
vého centra (16.–19. 1. 2014)

Prostřednictvím propagačních materiálů účast na veletrzích cestovního ruchu v rámci propagace města
Mikulova:

Ferienmesse Vídeň
Holiday World Praha
IFT Bratislava
Dovolená a region 2014 Ostrava
Infotour a Cykloturistika Hradec Králové
TS Poznaň Polsko

♦ Komunikační prostředky internetu
• Prezentace instituce a aktuální informace o muzejních akcích – průběžně aktualizované vlastní

webové stránky Regionálního muzea v Mikulově (www.rmm.cz)

• V roce 2014 bylo vyhotoveno pět virtuálních prohlídek pro webové stránky – zámecký sklep s ob-
řím sudem, šaty Markéty z Dietrichsteina v expozici Galerie Dietrichsteinů, expozice Římané a Ger-
máni v kraji pod Pálavou, zámecká knihovna, pohled na zámek ze Svatého kopečku

• Propagace muzea na sociální síti Facebook
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• Propagace muzea v článcích, tiskových zprávách, banerové inzerci a informace o muzejních akcích,
výstavách etc.

na internetových turistických portálech a portálech pro volný čas:
Akce.cz
aRelax (arelax.cz)
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (ccrjm.cz)
Cestovatel.cz
Czech Tourism (czechtourism.cz)
Česká republika – zámky, hrady a jiné zajímavosti (zamky-hrady.cz)
e-Všudybyl (e-vsudybyl.cz)
E-výlet (e-vylet.cz)
GEM ART (gemart.cz)
Jižní Morava (jizni-morava.cz)
Kudy z nudy (kudyznudy.cz)
Oblíbená.cz
Paseo (paseo.cz) – internetové portály pro volný čas: Vyletník.cz, KdyKde.cz, Holiday.cz,

Rodinnevylety.cz, Typynavylet.cz, Hrady.cz, Cestujeme.cz
Propamatky.cz
Kam na výlet (kam-na-vylet.cz)
Kam po Česku (kampocesku.cz)
Top výletní cíle jižní Moravy (vyletnicile.cz)

na internetových mediálních portálech:
Brno žurnál (brnozurnal.cz)
Břeclavský deník (breclavsky.denik.cz)
Česká televize (ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy; ceskatelevize.cz/ct24/kultura;
ceskatelevize.cz/ct24/regiony)
České noviny (ceskenoviny.cz) – zpravodajský server ČTK
Český rozhlas (rozhlas.cz/mozaika; rozhlas.cz/radiozurnal)
ČTK (ctk.cz)
Deník (denik.cz)
IDnes (idnes.cz)
Jihomoravské novinky (jihomoravskenovinky.cz)
Literární noviny (literarky.cz)
Novinky (novinky.cz)
Nový život (novyzivot.cz)
Zpravodaj města Mikulov (zpravodajmikulov.cz)

na dalších portálech a webových stránkách:
Art Mikulov (artmikulov.cz) – MVS "dílna"
Asociace muzeí a galerií České republiky (cz-museums.cz)
BVV (bvv.cz)
Časopis Foto (www.casopis-foto.cz)
info-cechy.cz; info-morava.cz; info-praha.cz; info-brno.cz; info-ostrava.cz; info-plzen.cz a další

webové stránky info-
Město Lednice (lednice.cz)
Město Mikulov (mikulov.cz)
Po stopách Liechtensteinů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku (liechtensteinove.cz)
Porta Culturae (porta-culturae.cz)
TOPZINE magazín pro studenty a mladé (topzine.cz)
Toulavá kamera (toulavakamera.cz)
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Vinopark (vinopark.cz)
10 hvězd (10hvezd.cz) – rekonstrukce židovských památek

na zahraničních portálech a webových stránkách:
Vyletnik.sk
KedyKde.sk
News.sk

• Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor na portálech:
CZeCOT (czecot.com)
Interier expo (interierexpo.cz)
Moravia Convention Bureau (moraviaconvention.cz)
Svatby podle vás (www.svatbypodlevas.cz)

• V případě výstav či akcí se specifickým tématem nebo orientovaných určitým odborným směrem
či na odbornou veřejnost se k propagaci využívají také webové stránky s daným zaměřením. Pro-
pagace výstavy Křehký Mikulov se tak pravidelně objevuje kromě výše uvedených též např. na
designboom.com; artalk.cz; designmagazin.cz; kulturissimo.cz.

♦ Rozhlas a televize
• Pravidelné krátké pozvánky na muzejní akce vysílá Český rozhlas 3 Vltava a příležitostně Český roz-

hlas Brno. Příležitostně poskytuje informace o muzejních akcích Česká televize Brno.

• Pořad České televize Křesťanský magazín se věnoval dvěma výstavám Regionálního muzea – Z po-
kladů mikulovských farností a Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje (TV premiéra
ČT2 6. 4. 2014).

• O festivalu Křehký Mikulov informovala Česká televizi Brno, ČT 24 a ČT 2 v pořadu Kultura s Dvoj-
kou a Český rozhlas 3 Vltava.

• Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílal pořad o rekonstrukci synagogy probíhající v rámci projektu
Deset hvězd – revitalizace židovských památek v České republice – interview s odborným pra-
covníkem muzea (29. 6. 2014).

• Na Radiu Proglas proběhla zpráva o nočních prohlídkách v Regionálním muzeu v Mikulově.

• V pořadu ČT1 Po našem… tentokrát z Mikulova vystupoval ředitel Regionálního muzea (kromě ji-
ného pozvánka do muzea).

• Polská televize natáčela na zámku cestopisný a gastronomický pořad S Malkowiczem na cestách.

♦ Tištěná média
• Propagace muzea v místním, regionálním i celostátním tisku formou pozvánek na muzejní akce a

prostřednictvím článků informujících o muzejních akcích – tiskové zprávy, články či upoutávky jsou
rozesílány a dle možností redakcí zveřejňovány v následujících denících a jejich přílohách, časo-
pisech a jiných informačních materiálech: Mladá fronta DNES, Ona DNES, Lidové noviny, Hospodář-
ské noviny, Deník Právo, Brněnský deník, Břeclavský deník Rovnost, Moravský jih, Týdeník Břeclavsko,
Nový život, deník Metro, Zpravodaj MěÚ Mikulov, časopisy Překvapení, Le cigare@vin style, Naše
rodina, A2 kulturní čtrnáctideník.

• Informace o významných muzejních akcích jsou umisťovány pravidelně do Kulturního kalendáře
města Mikulova a informačního letáku Kulturní léto v Mikulově, vydávaných Turistickým informač-
ním centrem Mikulov. V plánu města určeném turistům je každoročně uveden odkaz na Regio-
nální muzeum se základními informacemi.

• Pravidelně jsou uveřejňovány inzeráty upozorňující na muzejní akce v propagačním materiálu Jiho-
moravského kraje – Jižní Morava pamětihodná a kulturní.
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• Pravidelné odkazy na aktuální výstavy v časopise Xantypa

• Pravidelná inzerce upozorňující na všechny významné muzejní výstavy v časopise Art + Antiques

• Inzerce upozorňující na muzejní výstavy v časopise Ateliér

• Inzerce upozorňující na muzejní výstavy v časopise Dějiny a současnost

• Inzerce upozorňující na muzejní akce ve Věstníku Asociace muzeí a galerií v ČR

• Pravidelná měsíční inzerce v časopise Česká kultura

• Pozvánka do vinařských expozic v časopise ForMen a jeho magazínu Léto 2014

• Inzerce týkající se muzea v katalogu 770 tipů na jarní a letní radovánky

• Inzerce týkající se kongresového centra (v anglickém jazyce) v magazínu Go Czech 2014

• Zásadní článek věnovaný festivalu Křehký Mikulov v časopise Atrium Magazin (slovenská licenční
verze švýcarského časopisu)

• V příloze polského deníku Gazeta Wyborcza článek věnovaný Mikulovu, zámku a muzeu

• Reportáž o muzeu v rakouském časopise Süd-Ost-Journal (www.soj.at) po návštěvě rakouských
novinářů (Press Trip pro Czechtourism)

• Reportáž Cesty za židovskými památkami v italském měsíčníku Bell’ Europa od italského novináře
Enrica Martino, redaktora tohoto časopisu

• Článek o mikulovském zámeckém sklepě s obřím sudem a sbírce vinařských lisů v seriálu O pokladech
sklepní architektury v časopise Wine&Degustation (www.w-d.cz)

♦ Plakáty, pozvánky
• Plakáty i pozvánky na muzejní výstavy jsou graficky zpracovávány i tištěny v muzeu.

• Pozvánky na jednotlivé muzejní akce jsou zasílány Českou poštou osobám i institucím dle pravi-
delně aktualizovaného adresáře čítajícího cca 300 adres, poštou elektronickou na cca 700 adres.
Adresář na zasílání pozvánek obsahuje kromě kontaktů na soukromé osoby adresy českých center
v zahraničí, Centrálu cestovního ruchu Jižní Morava, všechna turistická informační centra Jihomo-
ravského kraje (Mikulov, Lednice, Valtice, Hustopeče, Pasohlávky, Břeclav, Brno) a další turistická
střediska, knihovny, základní a střední školy a umělecké školy okresu Břeclav, muzea jihomorav-
ského kraje, kontakty Městského úřadu v Mikulově a Krajského úřadu v Brně, dále redakce časopisů
a novin, televizí a rozhlasů, vybrané restaurace, hotely, penziony a také vinařství v Mikulově a okolí.

• Plakáty jsou umisťovány v informačních stojanech v areálu zámku a ve městě na pravidelných mís-
tech (výlohy obchodů, restaurací etc). Na významnější akce a výstavy bývají vylepovány i v okol-
ních obcích a pro takovéto příležitosti bývají pro nápadnější upoutávku využívány také bannery
umístěné jak v zámeckém areálu, tak ve městě. Plakáty jsou též pravidelně zasílány do turistic-
kých informačních center okresu, rekreačních zařízení a škol.

• Logo Regionálního muzea v Mikulově bývá vždy umístěno na plakátech všech akcí, jichž se jako spo-
luorganizátor účastní.

♦ Propagace muzea v rámci návštěv tour-operátorů, novinářů, VIP
• Press trip pro Czechtourism pro rakouské novináře

• Fam trip pro tour-operátory z Los Angeles (Cox & Kings) – s cílem zařazení jižní Moravy do nabídky
cestovních agentur

• Komentovaná prohlídka zámku pro zahraniční účastníky zasedání Visegrad Group and Friends
(Úřad průmyslového vlastnictví)

♦ Propagační materiály a upomínkové předměty
• Tištěné materiály s informacemi o muzeu a předměty s vyobrazením muzea či odkazující na mu-

zeum – publikace, letáky, pohlednice, fotoleporela, magnetky, turistické známky, štítky na hole,
pastelky, pláštěnky etc.



8. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

Činnost muzea v roce 2014 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2014 a v souladu s orga-
nizačním řádem jako základním předpisem instituce, s pracovním řádem a se základními směrnicemi
organizace.
Porady vedení jako základní poradní orgán ředitele muzea se konaly s ojedinělými výjimkami pravi-
delně jednou týdně za účasti ředitele (Mgr. Petra Kubína), zástupce ředitele (Karla Valenty), zástupkyně
ředitele (Ing. Jany Souchopové), pracovnic ekonomického útvaru (Bc. Jany Pickové, Mgr. Dagmar Při-
chystalové – od 1. 6. Ing. Marie Michlovské), vedoucího útvaru muzejní práce (RNDr. Petra Macháčka,
CSc.) a vedoucího útvaru správy budov (Ivo Láníka). Z porad byly vypracovávány zápisy, které jsou archi-
vovány v muzejní knihovně.
Porady muzejního oddělení se konaly pravidelně každé pondělí, oddělení správy budov se scházelo
denně při ranním předávání provozních informací.
Dle schváleného plánu práce plnila organizace své úkoly v oblasti hlavní činnosti a v oblasti péče o ma-
jetek. Kromě pravidelné údržby objektu a drobných oprav řešených dle aktuální potřeby proběhly v ro-
ce 2014 plánované rozsáhlejší opravy nezbytné pro zabezpečení provozu organizace či pro zvýšení
kvality a užitného komfortu objektu.

� OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU

♦ Oprava prostor pro nové expozice – Proměnná II
Prostory uvolněné po přesunutí depozitáře nábytku bylo třeba rekonstruovat pro výstavní účely. Byla
provedena oprava oken a elektroinstalace a zrenovovala se podlaha – stávající parkety se přebrousily a
přelakovaly. Prostory byly kompletně vymalovány.
Náklady na akci činily 430 322,55 Kč vč. DPH

♦ Opravy budovy na ulici Husova – Husova 770 E
Po skončení dlouhodobého nájmu objektu u synagogy byla v horním patře budovy opravena poško-
zená elektroinstalace a bylo modernizováno sociální zařízení. Provedly se stěrky podlah a položily nové
nášlapné vrstvy. Prostory byly kompletně vymalovány.
Náklady na akci činily 369 289,58 Kč vč. DPH

♦ Oprava pódia – Velký zámecký sál
Vzhledem k velkému zatížení podlahové krytiny na pódiu zámeckého sálu bylo nutné provést přebrou-
šení a přelakování parket.
Náklady na akci činily  47 412,00 Kč bez DPH

♦ Oprava oken – kanceláře
Jelikož okna zámecké budovy již nejsou v dobrém stavu, bylo třeba zahájit jejich postupnou opravu. V
roce 2014 byla renovována okna ve třech kancelářích.
Náklady na akci v roce 2014 činily 114 950,00 Kč vč. DPH

♦ Oprava izolace vzduchotechniky – Velký zámecký sál
Stávající izolace vzduchotechniky zámeckého sálu byla již opotřebovaná a místy poškozená, a neplnila
tak svou funkci. Byla tedy provedena oprava vzduchotechniky za účelem snížení úniku tepla z ohříva-
ného vzduchu.
Náklady na akci činily 98 455,00 Kč bez DPH
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♦ Oprava severní terasy
Severní zámecká terasa se nacházela v havarijním stavu a po silných letních deštích jí začala prosako-
vat voda. Bylo nutné tento stav okamžitě řešit výměnou stávající izolace a betonovou stěrkou.
Náklady na akci činily 98 252,00 Kč vč. DPH

♦ Oprava schodiště na východní terase
Na venkovním schodišti vedoucím na východní terasu bylo nutno vyměnit stávající dlažbu a provést
odvodnění a izolaci.
Náklady na akci činily 118 525,55 Kč vč. DPH

♦ Pokládka podlahy – břitová věž
V přízemí břitové věže byl položen provizorní dřevěný nášlap, který pokrývá původní barokovou dře-
věnou podlahu, a zabraňuje tak jejímu poškození.
Náklady na akci činily 15 425,08 Kč vč. DPH

♦ Oprava havárie kanalizace – sociální zařízení v sale terreně
Při vernisáži výtvarného sympozia Dílna ′14 došlo k ucpání kanalizace jihovýchodní větve. Byla prove-
dena výměna celé svislé kanalizace s navazujícími úseky kanalizace vodorovné a současně musela být
realizována oprava obkladů a dlažeb napojených sociálních zařízení.
Náklady na akci činily 69 893,23 Kč vč. DPH

♦ Oprava havárie vodovodu – připojení zámku na veřejnou vodovodní síť
Během zimních měsíců prasklo litinové potrubí hlavního přívodu vody do čerpací stanice zámku. V úse-
ku od vodoměru do akumulační nádrže byla vyměněna původní litina z roku 1971 za potrubí rPE a byly
provedeny nezbytné stavební práce.
Náklady na akci činily 48 103,55 Kč vč. DPH

♦ Oprava anglického dvorku – odvětrání objektu v zámecké zahradě
Akce se uskutečnila v návaznosti na rekonstrukci kanalizace areálu zámku. Původní anglický dvorek
nebylo možno odvodnit a po následném zvýšení vlhkosti v přilehlém objektu byla provedena úprava
anglického dvorku a jeho zadláždění nad úrovní terénu s odvětráváním zdiva a základů.
Náklady na akci činily 57 112,00 Kč vč. DPH

9. POSKYTOVÁNÍ STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Povinnost poskytování veřejných služeb – dle § 10a zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy, v platném znění – byla beze zbytku plněna a odpovídala ustanovením odst. 2, písm. a)–e),
vymezujícího standardizované veřejné služby a povinnosti poskytovatelů při zajišťování jejich rozsahu
a struktury.
V rámci povinnosti každoročně zpřístupnit veřejnosti sbírku nebo sbírkové předměty realizovalo mu-
zeum v roce 2014 pět výstav, z nichž dvě přecházely z uplynulých let. V muzejní pokladně bývají prů-
běžně formou malé prezentace představovány restaurované sbírkové předměty, které by jinak, pokud
by nebyly součástí výstavního celku, neměla veřejnost možnost zhlédnout. Muzeum tak navíc prezen-
tuje práci svého restaurátorského oddělení. Dvě z autorských výstav, realizovaných v letech 2011 a
2012, byly jako putovní zapůjčeny jiným institucím. Výstavy byly náležitě propagovány ve sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách muzea i prostřednictvím plakátů a rozesílaných pozvánek na
vernisáže (viz Propagace).
Muzeum pořádalo programy pro dospělé i pro děti a snažilo se jimi rozvíjet a doplňovat činnost vý-
stavní, kulturně-výchovnou a vědecko-výzkumnou. Širokou veřejností je zvláště vítán pravidelný Májový
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víkend (spojený s Muzejní nocí), realizovaný ve všech pracovištích instituce; školám nabízený projekt
Muzeum a škola pod jednou střechou se stal již součástí výukových plánů řady okolních škol; širokou i
odbornou veřejností jsou požadovány komentované prohlídky expozic a výstav. Bez spoluúčasti muzea
se neobejdou akce respektované již i evropskou veřejností – Mezinárodní kytarový festival, Mikulovské
 výtvarné sympozium Dílna a nově i festival Art Design – Křehký Mikulov (viz Interpretace).
Zpráva o činnosti muzea je každoročně uveřejněna na webových stránkách muzea a informace z oblasti
hlavní činnosti organizace jsou publikovány ve sborníku RegioM.
Výsledkem ediční činnosti muzea v roce 2014 bylo vydání muzejního sborníku RegioM a publikace Vydáno
v Mikulově (viz Publikační činnost). Veškeré publikace vydané muzeem má veřejnost možnost zakoupit
v pokladně muzea nebo prostřednictvím internetového obchodu ABZ (www.abz.cz), případně lze po-
žádat muzeum o zaslání na dobírku. O možnosti prodeje informují webové stránky muzea.
Odborné posudky a vyjádření byly zpracovávány průběžně dle požadavků a potřeb institucí – zejména
v oborech archeologie, historie a botanika.
Standard ekonomické dostupnosti plnilo muzeum u návštěvníků příslušnými slevami, o nichž je infor-
mace uváděna na webových stránkách muzea a v propagačních materiálech.
Bezbariérový přístup do všech prostor muzea bohužel neumožňuje historický charakter objektu; do
velké části expozic (Od gotiky po empír, Galerie Dietrichsteinů, Víno napříč staletími a část expozice
Tradiční vinařství a vinohradnictví na Moravě) a do části Kongresového centra je však přístup možný.



II.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

počet zaměstnanců mzdové zatřídění

nepřepočtené úvazky přepočtené úvazky
 vzdělání

počáteční
stav

přírůstek úbytek
konečný

stav
počáteční

stav
přírůstek úbytek

konečný
stav

platové
třídy

počet
zaměstnanců

průměrný plat
v platové třídě

průměrný plat
při dosaženém

vzdělání

1 0 0 1 1 0 0 1 12 1 49 077 Kč

4 0 0 4 4 0 0 4 11 4 30 147 Kč

6 1 1 6 4,5 1 1 4,5 10 6 16 439 Kč

2 0 0 2 1,5 0 0 1,5 9 2 14 367 Kč

VŠ

2 0 1 1 1,25 0 0,5 0,75 8 1 11 882 Kč

24 382 Kč

2 0 0 2 2 0 0 2 10 2 27 242 Kč

1 0 0 1 1 0 0 1 9 1 20 811 Kč

2 0 0 2 1,25 0 0 1,25 8 2 14 842 Kč

1 0 0 1 0,2 0 0 0,2 4 1 4 239 Kč

ÚSO
16 784 Kč

1 0 0 1 1 0 0 1 8 1 24 704 Kč

vyučen
24 704 Kč

1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 14 711 Kč

Te
ch

n
ic

ko
-h

o
sp

o
d

ář
št

í p
ra

co
vn

íc
i

základní
14 711 Kč
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Celkem 23 1 2 22 18,7 1 1,5 18,2 22 20 145 Kč

VŠ

1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 14 711 Kč

ÚSO
14 711 Kč

2 0 0 2 2 0 0 2 7 2 20 144 Kč

1 0 0 1 1 0 0 1 6 1 14 976 Kč

3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 14 906 Kč
vyučen

16 675 KčD
ěl

n
ic

ké
 p

ro
fe

se

základní

Celkem 7 0 0 7 7 0 0 7 7 15 693 Kč

Celkový počet zaměstnanců 29

pracovníci důchodci 5

pracovníci ZPS 4z toho:

pracovníci na mateřské dovolené 1



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ředitel
kurátor sbírek

archeolog

zástupkyně ředitele
ekonomka, PaM

zástupce ředitele
technický pracovník

muzejní práce ekonomika, služby správa budov

vedoucí útvaru
kurátor sbírek

zoolog
uklízečka

pracovník
technicko-ekonom.

rozvoje

průvodce
zámek Mikulov

vedoucí útvaru
správce vozového

parku, MTZ

kurátor sbírek
vinařství, entomolog

uklízečka samostatná účetní
průvodce

zámek Mikulov
technický
pracovník

kurátor sbírek
botanička

uklízečka
průvodce

zámek Mikulov
truhlář

instalace výstav

kurátor sbírek
historik

průvodce
zámek Mikulov

klempíř
zámečník

kurátor sbírek
historička

průvodce
zámek Mikulov

zedník
instalace výstav

kurátor sbírek
historik, dokument.

židovských dějin

průvodce
zámek Mikulov

manipulační dělník

kurátor sbírek
archeolog

průvodce
zámek Mikulov

správce depozitáře
historie

průvodce
zámek Mikulov

konzervátorka
průvodce

zámek Mikulov

konzervátor
průvodce

Dolní Věstonice

konzervátor
průvodce

Dolní Věstonice

správce PC
počítačová grafika

průvodce
Diváky

výstavářka

knihovnice
správa fotoarchivu

kurátor sbírkových
a mobiliárních fondů
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OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

V roce 2014 byly v Regionálním muzeu v Mikulově uzavřeny pouze dohody o provedení práce.
Celková výše ostatních osobních nákladů činila 123 910 Kč.
Žádné odstupné nebylo v roce 2014 vyplaceno.

Pracovní neschopnost zaměstnanců v roce 2014
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti

♦ způsobené nemocí – celkem 13, z toho 8 u žen

♦ způsobené pracovním úrazem – 0

♦ způsobené ostatními úrazy – celkem 1, z toho 1 u žen

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti

♦ způsobené nemocí – celkem 463, z toho 232 u žen

♦ způsobené pracovním úrazem – 0

♦ způsobené ostatními úrazy – celkem 10, z toho 10 u žen

Na náhradách mzdy bylo v roce 2014 vyplaceno 41 324 Kč.

Ošetřování člena rodiny bylo využito jednou.
Na rodičovské dovolené je jedna zaměstnankyně.
Jeden zaměstnanec je uvolněn pro výkon veřejné funkce.

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Technicko-organizační činnost v oblasti PO a poskytování služeb v oblasti BOZP Regionálnímu muzeu
v Mikulově zabezpečuje firma BEZPO – EKON, s. r. o., (Pod Platanem 2, Mikulov).
Všichni zaměstnanci Regionálního muzea v Mikulově se pravidelně účastní školení věnovaných před-
pisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů.
Preventivní zdravotní péči zajišťuje pro Regionální muzeum praktická lékařka MUDr. Dagmar Horová
(Svobody 2, Mikulov). Každý nový zaměstnanec je povinen podstoupit vstupní prohlídku a všichni za-
městnanci dle kategorizace prací a dle věku absolvují preventivní zdravotní prohlídku.

V roce 2014 nebyl v muzeu žádný pracovní úraz.
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III.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Střediskové hospodaření
Regionální muzeum v Mikulově používá pro upřesnění jednotlivých nákladů a výnosů střediskové hos-
podaření. Jednotlivá střediska kopírují činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Jedná se pře-
devším o hlavní muzejní činnost, realizovanou expozicemi na zámku v Mikulově a v synagoze v Mikulově,
archeologickou expozicí v Dolních Věstonicích a Památníkem bratří Mrštíků v Divákách. Střediskové
hospodaření zahrnuje také archeologický výzkum, prodej zboží a pronájmy prostor, které rozlišujeme
na krátkodobé, dlouhodobé a bytové.
Výnosy na jednotlivé činnosti jsou přímo přiřazovány na střediska. Náklady, které se dají určit přímo,
jsou přiřazovány na konkrétní střediska, náklady, které jsou společné pro více činností, jsou na jedno-
tlivá střediska rozdělovány podle určené rozvrhové základny.



1. VÝNOSY

Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

v tis. Kč

Regionální muzeum v Mikulově, p. o. H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t

   Skutečnost    Skutečnost
SÚ AÚ

2013 2014

Upravený
rozpočet

 plán hospodaření
2014

% plnění
upraveného

rozpočtu – plánu
hospodaření

2013 2014

Upravený
rozpočet

2014

% plnění
upravenéh
o rozpočtu

Výnosy  v tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601

Výnosy z prodeje služeb 602 4 323 5 327 5 230 102
Archeologické výzkumy 6020313 16 181 181 100

Vstupné 6020314 3 430 4 293 4 220 102

Výnosy z prodeje služeb – nájemné 6020400 876 760 704 108

Výnosy z prodeje služeb – ostatní 6020410 1 93 125 74

Výnosy z pronájmu 603 1 164 953 900 106

Pronájem nebytových prostor 6030301 1 009 832 780 107

Pronájem movitého majetku 6030302 18 40 40 100

Pronájem bytů 6030303 137 81 80 101

Výnosy z prodaného zboží 604 633 683 650 105

Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

Ostatní výnosy

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641

Jiné pokuty a penále 642

Výnosy z vyřazených pohledávek 643

Výnosy z prodeje materiálu 644

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného
majetku

645

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku kromě pozemků

646

Výnosy z prodeje pozemků 647

Čerpání fondů 648 393 95 95 100

Čerpání RF – dotace od jiných subjektů 6480102 10 52 52 100
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Čerpání rezervního fondu 6480301 119

Čerpání fondu odměn 6480307 264 43 43 100

Ostatní výnosy z činnosti 649 2 318 125 463 27

Náhrady za manka a škody 6490301 156 22 22 100

Dary – Víno napříč staletími 6490400 2 162 102 440 23

Balné 6490500 1 1 100

Finanční výnosy

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

Úroky 662 13 14 14 100

Kursové zisky 663 10 3
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

Ostatní finanční výnosy 669

Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů

Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů

672 16 611 17 080 17 524 97

Příspěvek na provoz – Isprofin 6720400 60 35 35 100

Příspěvek na provoz bezúčelový od JMK 6720510 15 492 15 741 16 141 98

Příspěvek účelový – Víno napříč staletími 378

Příspěvek účelový – Úroky z úvěru 6720520 2 30 74 41

Příspěvek účelový – Křehký Mikulov 6720521 400 400 100

Příspěvek účelový – Restaurování 6720522 192 192 100

Příspěvek účelový – Muzejní noc 6720600 17 20 20 100

Zaúčtování čas. rozl. transferu na poř. DM 6720750 662 662 662 100

Dotace z EU – Věstonická Venuše 6720820

Výnosy  celkem: 25 465 24 280 24 876 98 0 0 0

Zpracoval dne:  9. 2. 2015

Jméno:  Bc. Jana Picková



Komentář k tabulce Výnosy

Výnosy roku 2014 byly vyšší, než jsme původně rozpočtovali. Vzhledem k
lepšímu plnění vlastních příjmů jsme provedli během roku změnu rozpoč-
tu, a to především o navýšení výnosů ze vstupného, z prodeje zboží, nájmů
a s nimi souvisejících služeb. Dále jsme snížili čerpání investičního fondu.
Výnosy byly také povýšeny převodem z fondu odměn ve výši 43 tis. Kč.
Skutečné výnosy za rok 2014 nepřekročily upravený plán hospodaření.

Příspěvky od Jihomoravského kraje na rok 2014 na provoz:

• příspěvek na provoz 15 741 tis. Kč

• účelový příspěvek – Festival art designu Křehký
Mikulov 400 tis. Kč

• účelový příspěvek – Náročné restaurování 192 tis. Kč

• účelový příspěvek – Oprava oken zámku
(vyúčtování v roce 2015) 400 tis. Kč

• účelový příspěvek převedený z minulých let –
Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 74 tis. Kč

příspěvky celkem  16 807 tis. Kč

Z dalších zdrojů Regionální muzeum získalo:

• dotaci ze SR – Ministerstvo kultury ČR –
Program ISO/D – preventivní ochrana před
nepříznivými vlivy prostředí 35 tis. Kč

• dotaci od města Mikulova – Májový víkend 2014 20 tis. Kč

• dotaci od NFOH 15 tis. Kč

• dotaci od Vinařského fondu 20 tis. Kč

• dotaci z Nadace Židovského muzea v Praze 17 tis. Kč

celkem 107 tis. Kč

Příspěvky a dotace na provoz Regionálního muzea v Mikulově činily cel-
kem 16 914 tis. Kč.

Plnění vlastních příjmů za rok 2014:

upravený rozpočet skutečnost % plnění

7 260 tis. Kč 7 105 tis. Kč 97,87

Plnění výnosů za rok 2014:

upravený rozpočet skutečnost % plnění

24 876 tis. Kč 24 280 tis. Kč 97,60
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2. NÁKLADY

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

v tis. Kč

Regionální muzeum v Mikulově, p. o. H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t

Skutečnost Skutečnost

SÚ AÚ
2013 2014

Upravený
rozpočet – plán

hospodaření
2014

% plnění
upraveného

rozpočtu - plánu
hospodaření

2013 2014

Upravený
rozpočet

% plnění
upraveného

rozpočtu

Náklady v tis.Kč

Spotřebované nákupy

Spotřeba materiálu 501 834 951 951 100
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby 5010320 88 62 62 100
Spotřeba materiálu – knihy, noviny, CD 5010325 25 26 26 100
Spotřeba materiálu – odb. účetní knihy 5010326 8 8 8 100
Spotřeba materiálu – fotomateriál 5010330 1 1 100
Spotřeba materiálu – propagační materiál 5010345 107 189 190 99
Spotřeba materiálu – čisticí prostředky 5010360 116 120 120 100
Spotřeba materiálu – pohonné hmoty 5010370 103 97 97 100
Spotřeba materiálu – údržba 5010380 240 321 321 100
Spotřeba materiálu – autopark 5010381 3 5 5 100
Spotřeba materiálu – výstavní účely 5010382 64 16 16 100
Spotřeba materiálu – dotace NFOH 5010383 9 1

Spotřeba materiálu – pronájmy 5010385 13

Nákup sbírek 5010931 43 70 70 100
DDHM do dolní hranice stanovené PO 5010940 15 35 35 100
Spotřeba energie 502 2 801 1 779 1 800 99
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 88 57 60 95
Prodané zboží 504 479 524 528 99
Aktivace dlouhodobého majetku 506

Aktivace oběžného majetku 507 -24 -10
Změna stavu zásob vlastní výroby 508
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Služby

Opravy a udržování 511 2 156 2 913 2 948 99
Opravy budov 5110301 1 028 1 695 1 700 100
Oprava a údržba dopravních prostředků 5110302 44 16 30 53
Oprava a údržba strojů, přístrojů a zařízení 5110303 177 201 217 93
Údržba zeleně, parků a zahrad 5110305 570 559 559 100
Restaurování sbírek 5110306 255 357 357 100
Opravy a udržování – malířské práce 5110320 82 85 85 100
Cestovné 512 44 37 40 93
Náklady na reprezentaci 513 9 20 20 100
Aktivace vnitroorganizačních služeb 516

Ostatní služby 518 2 113 2 582 2 582 100
Náklady na poplatky za bankovní služby 5180300 36 40 40 100
Údržba softwaru 5180310 10 1 2 50
Telefonní poplatky – pevná linka 5180400 40 31 31 100
Platby mobilním operátorům 5180410 69 42 42 100
Internet 5180420 44 44 44 100
Poštovné 5180430 31 21 21 100
Koncesní poplatky rádio, televize 5180440 15 15 15 100
Programátorské služby, IT 5180450 21 39 39 100
Propagační a reklamní činnost 5180500 123 122 122 100
Tiskové a knihařské služby 5180510 173 185 185 100
Vzdělávání zaměstnanců 5180520 29 33 32 103
Revize BOZP a PO 5180530 78 95 95 100
Dopravné 5180600 5 2 2 100
Stočné 5180610 391 336 336 100
Nájemné a pachtovné 5180620 2 20 20 100
Dodavatelský úklid 5180700 266 291 290 100
Měření emisí, STK 5180740 2 2 100
Komunální odpad 5180750 102 121 121 100
Poradenské a právní služby, audit 5180800 77 86 86 100
DDNM do dolní hranice stanovené PO 5180860 8 8 100
Ostatní služby 5180900 431 386 387 100
Ostatní služby – k výstavám 5180901 16 20 20 100
Ostatní služby – kulturní akce 5180902 6 88 88 100
Ostatní služby – digitalizace 5180903 25 25 100
Ostatní služby – archeopark 5180910 11

Ostatní služby – zahrada 5180930 2 2 2 100
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Ostatní služby – vyklizení půdy 5180940 30 30 100
Ostatní služby – zpracování archeolog. mat. 5180950 54 29 29 100
Ostatní služby – archeologický výzkum 5180951 29 29 100
Ostatní služby – kresebná dokumentace 5180955 26 17 17 100
Ostatní služby – preparace 5180957 7

Ostatní služby – Křehký Mikulov 5180960 39 400 400 100
Ostatní služby – NFOH 5180970 9 22 22 100

Osobní náklady

Mzdové náklady 521 7 869 7 726 7 757 100
Hrubé platy zaměstnanců 5210301 7 731 7 561 7 561 100
Ostatní osobní náklady 5210302 119 124 155 80
Náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost 5210303 19 41 41 100
Zákonné sociální pojištění 524 2 617 2 572 2 911 88
Zdravotní pojištění 5240310 682 661 1 000 66
Sociální pojištění 5240320 1 935 1 911 1 911 100
Jiné sociální pojištění 525 21 22 22 100
Zákonné sociální náklady 527 359 349 366 95
Základní příděl do FKSP 5270301 78 76 76 100
Příspěvek na stravování 5270302 263 251 260 97
Závodní preventivní péče 5270303 4 8 15 53
Ochranné osobní pracovní prostředky 5270304 14 14 15 93
Jiné sociální náklady 528

Daně a poplatky

Daň silniční 531 11 4 10 40
Daň z nemovitostí 532

Jiné daně a poplatky 538 4 5 5 100

Ostatní náklady

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

Jiné pokuty a penále 542

Dary 543

Prodaný materiál 544

Manka a škody 547 189 42 42 100
Tvorba fondů 548

Ostatní náklady z činnosti 549 36 28 31 90
Ostatní náklady z činnosti – pojištění 5490305 10 10 10 100
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Ostatní náklady z činnosti – poplatky 5490400 13 12 13 92
Ostatní náklady z činnosti – soudní poplatky 5490600 13 6 8 75

Odpisy, rezervy a opravné položky

Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 567 3 987 4 179 95
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553

Prodané pozemky 554

Tvorba a zúčtování rezerv 555

Tvorba a zúčtování opravných položek 556

Náklady z  vyřazených pohledávek 557 4

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 285 299 350 85
Náklady z DDHM do 40 tis. 5580300 2 285 239 250 96
Náklady z DDNM do 60 tis. 5580310 60 100 60

Finanční náklady

Prodané cenné papíry a podíly 561

Úroky 562 2 30 274 11

Kurzové ztráty 563 1
Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564

Ostatní finanční náklady 569

Daň z příjmů

Daň z příjmů 591

Srážková daň z příjmu – úroky 5910100 3
Dodatečné odvody daně z příjmů 595

Náklady celkem: 25 465 23 920 24 876 96 0 0 0

Zpracoval dne: 9. 2. 2015

Jméno: Bc. Jana Picková



Komentář k tabulce Náklady

Důležité položky ovlivňující schválený rozpočet na rok 2014
(v tis. Kč)

Změna
(v tis. Kč)

Spotřeba elektrické energie – úspora z důvodu mírné zimy -900

Opravy a udržování

Oprava prostor zámku pro novou expozici 430

Oprava budovy na ul. Husova 770 E 369

Oprava schodiště na východní terase 118

Oprava terasy nad skalní branou 98

Oprava oken – kanceláře 115

Oprava tepelné izolace – vytápění kongresového centra 98

Ostatní služby

Zpracování žádosti o dotaci – Norské fondy (dotace nebyla poskytnuta) 109

3. FINANČNÍ MAJETEK

Uvedení stavů na bankovních účtech

Regionální muzeum v Mikulově má zřízeno šest účtů u KB v pobočce Mikulov:

Název účtu Číslo účtu stav k 31. 12. 2014
běžný účet 1430651/0100 93 709,83
běžný účet spořící 107-4775370267/0100 3 671 301,84
běžný účet – obnova BZ* 107-449340267/0100 967 929,86
běžný účet – stabilizace** 107-2430480277/0100 593 146,33
běžný účet – Archeologický
park Pavlov

107-5925610217/0100
2 300 367,00

účet FKSP 107-1430651/0100 151 066,77

* Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově

** Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

Zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

243 −−−− účet FKSP 412 −−−− účet FKSP
stav k 31. 12. 2014 150 371,26 151 242,50

příspěvky na obědy - 4 090,00

úroky od KB 0,24

příděl do FKSP 4 961,00

151 242,50 151 242,50

Ceniny
♦ stav stravenek k 31. 12. 2014 39 000,00 Kč

účet: 2630300 Ceniny – stravenky



4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2014

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

P o h l e d á v k y v tis. Kč

Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet Celkem
Do data

splatnosti
Celkem po
splatnosti

0–30 dnů po
splatnosti

31–60 dnů po
splatnosti

61–90 dnů po
splatnosti

91–180 dnů
po splatnosti

181–360 dnů
po splatnosti

nad 360 dnů
po splatnosti

3110000 – Odběratelé 378 94 284 62 86 9 9 118

3140000 – Poskytnuté provozní zálohy 5 5 0

3140100 – Poskytnuté zálohy – el. energie 210 210 0

0

Celkem 593 309 284 62 86 9 9 0 118

Z á v a z k y v tis. Kč

Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet Celkem
Do data

splatnosti
Celkem po
splatnosti

0–30 dnů po
splatnosti

31–60 dnů po
splatnosti

61–90 dnů po
splatnosti

91–180 dnů
po splatnosti

181–360 dnů
po splatnosti

nad 360 dnů
po splatnosti

3210200 – Dodavatelé 1629 1628 1 1

3210400 – Dodavatelé – ostatní závazky 1 1 0

3240000 – Přijaté provozní zálohy 1 1 0

3330300 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 395 395 0

3360201 – Sociální zabezpečení (zaměstnanec) 31 31 0

3360211 – Sociální zabezpečení (PO) 123 123 0

3370101 – Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 22 22 0

3370110 – Zdravotní pojištění (PO) 44 44 0

3380101 – Důchodové spoření (zaměstnanec) 1 1 0
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3420000 – Jiné přímé daně – daň z příjmu FO 39 39 0

3430040 – DPH zúčtování s FÚ 666 666 0

0

0

Celkem 2952 2951 1 1 0 0 0 0 0

Sestavil dne: 9. 2. 2015

Jméno: Bc. Jana Picková

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Petr Kubín
Podpis ředitele:

Komentář k tabulce Přehled pohledávek a závazků

• Pohledávka ve výši 52 tis. Kč za panem Radovanem Králem (bytem Brněn-
ská 20, Mikulov) z titulu dlouhodobého nájmu, je vymáhána soudně.
Žaloba byla podána dne 20. 8. 2012.

• Pohledávka ve výši 17 tis. Kč za panem Radovanem Králem (bytem Brněn-
ská 20, Mikulov) z titulu dlouhodobého nájmu, je vymáhána soudně.
Žaloba byla podána dne 10. 9. 2013.

• Pohledávka ve výši 38 tis. Kč za panem Mgr. Danielem Kamenárem (by-
tem Venušina 689/22, Mikulov) z titulu krátkodobého nájmu, je vymá-
hána soudně. Žaloba byla podána dne 10. 9. 2013

• Pohledávka ve výši 9 tis. Kč za panem Pavlem Margitou (bytem nám. Os-
vobození 3356/5, Hodonín) z titulu krátkodobého nájmu, je vymáhána
soudně. Žaloba byla podána dne 24. 10. 2013.



5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Dotace a příspěvky získané od zřizovatele

Provozní dotace Výše Čerpání

Příspěvek na provoz 15 741 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán

Účelová dotace – Festival art designu, Křehký Mikulov 400 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Účelová dotace – Náročné restaurování 192 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Účelová dotace – Oprava oken zámku 400 tis. Kč převedena do roku 2015
Účelová dotace – Úroky z úvěrů na předfinancování
projektů EU (převedeno z roku 2011)

74 tis. Kč
zůstatek 44 tis. Kč převeden
do roku 2015

Dotace na provoz celkem 16 807 tis. Kč nevyčerpáno 444 tis. Kč

Investiční dotace Výše Čerpání

Dotace na investice – Spolufinancování projektu EU –
Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako
prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce
(převedeno z roku 2012)

321 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace na investice – Spolufinancování projektu EU – Obnova
zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově
(převedeno z roku 2012)

115 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace na investice – Obnova zahradních teras barokové
zahrady u zámku v Mikulově

555 tis. Kč
zůstatek 164 tis. Kč
převeden do roku 2015

Dotace na investice – Stabilizace opěrných zdí areálu zámku
v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů
Zámeckého kopce

331 tis. Kč
zůstatek 119 tis. Kč bude
převeden do rozpočtu JMK

Dotace na investice – Obnova zahradních teras barokové
zahrady u zámku v Mikulově

1 000 tis. Kč převedena do roku 2015

Dotace na investice – Archeologický park Pavlov –
spolufinancování

2 000 tis. Kč
zůstatek 1 912 tis. Kč
převeden do roku 2015

Dotace na investice – Archeologický park Pavlov –
neuznatelné náklady

783 tis. Kč
zůstatek 681 tis. Kč převeden
do roku 2015

Dotace na investice – Rekonstrukce oplocení botanické
zahrady – havárie

1 055 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán

Investiční dotace celkem 6 160 tis. Kč nevyčerpáno 3 876 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu a jiné finanční zdroje

Dotace a dary Výše Čerpání

Dotace z NFOH 15 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace z města Mikulov – Májový víkend 2014 20 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace z Vinařského fondu – digitalizace 20 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace z Nadace židovského muzea v Praze 17 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace ze SR – Ministerstvo kultury ČR – Program ISO/D –
preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

35 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána

Dotace celkem 107 tis. Kč vše vyčerpáno
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6. INVESTICE

Investiční akce 2014 Stav akce
Plán 2014

(čerpání v Kč)
Skutečnost 2014

(čerpání v Kč)

Dodržení
parametrů akce

stanovené IZ

neukončeno 10 018 000 673 917 ---

Archeologický park
Pavlov

Po ukončení veřejného řízení o zakázce byla v listopadu 2014 podepsána
smlouva o dílo s firmou Společnost Archeopark Pavlov Brno. Předání sta-
veniště k 10. 11. 2014 s následným zahájením prací (archeologický průzkum,
zařízení staveniště, inženýrské sítě, HTÚ). Dokončení díla smluvně v čer-
venci 2015.

neukončeno 3 058 490 2 299 516 ---
Obnova zahradních
teras barokové zahrady
u zámku v Mikulově

Po ukončení veřejného řízení o zakázce byla v červnu 2014 podepsána smlou-
va o dílo s firmou Gardenline, s. r. o., Litoměřice, subdodavatel stavební
části akce firma Archatt Brno. Předání staveniště k 30. 6. 2014 s následným
zahájením prací. Dokončení díla smluvně v srpnu 2015.

ukončeno 1 668 253 1 668 253 ANO
Stabilizace opěrných
zdí areálu zámku
v Mikulově jako
prevence sesuvů
a skalních řícení svahů
Zámeckého kopce

Akce v roce 2013. Práce započaly 16. 9. 2013, byly přerušeny zimní přestáv-
kou vzhledem ke klimatickým podmínkám a pokračovaly v roce 2014. Byla
provedena stabilizace zdiva kotvením injektovanými táhly a kotvami DN 32
délek 8,5 a 9,0 m s následnou opravou režného zdiva s dokončením spá-
rování. Dokončená stavba byla předána k 18. 4. 2014. Dne 7. 5. 2014 byl
stavebním úřadem v Mikulově vydán kolaudační souhlas na základě závě-
rečné prohlídky stavby ze dne 6. 5. 2014.

ukončeno 1 055 000 1 077 472 ANO

Rekonstrukce oplocení
botanické zahrady –
havárie

Mimořádná akce mimo plán. Během zimy 2013/2014 došlo k výraznému na-
rušení statiky části oplocení zámeckého areálu. Po zpracování statického
posudku byla zhotovena projektová dokumentace k zajištění zdiva a byl
vydán územní souhlas s provedením ohlášené stavby. SoD byla podepsána
dne 29. 9. 2014 s dodavatelem určeným výběrovým řízením. Dokončení
díla předáním stavby 3. 11. 2014.

ukončeno 119 423 119 423 ANO
Závlahy západních teras
zámku Mikulov

Akce provedená jako vyvolaná investice před realizací Obnovy zahradních
teras barokové zahrady u zámku v Mikulově. Rozvod vody pro vodní zá-
suvky západních teras a botanické zahrady s plánovanou výsadbou ibišků,
sasanek, plaménků, růží, levandulí a bylin.

7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Regionální muzeum v Mikulově neprovádí žádnou doplňkovou činnost.



8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2014
v tis. Kč

Regionální muzeum v Mikulově, PO H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t

Sestavený plán
hospodaření

Upravený plán
hospodaření

Skutečnost
% S/UPH
(SPH) 1)

Sestavený plán
hospodaření

Upravený plán
hospodaření

Skutečnost
% S/UPH
(SPH) 1)

Výnosy za vlastní výrobky

Výnosy z prodeje služeb: 3 994 5 230 5 327 101,85

z toho: 1. příspěvek na péči

2. ubytování

3. stravné

4. regulační poplatky

5. ošetřovné

6. archeologické výzkumy 20 181 181 100,00

7. vstupné 3 374 4 220 4 293 101,73

8. výnosy od ZP

9. služby spojené s nájmy 600 704 760 107,95

10. ostatní služby 125 93 74,40

Výnosy z pronájmu 800 900 953 105,89

Výnosy za prodané zboží 500 650 683 105,08

Výnosy z prodeje materiálu

Použití fondů: 1. Fond investiční 850

2. Fond rezervní 32 52 52 100,00

z toho – dary

– NFOH 15 15 15 100,00

– Nadace Židovského muzea 17 17 17 100,00

– Vinařský fond 20 20 100,00

3. Fond odměn 43 43 100,00

4. FKSP
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Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem*): 16 615 16 862 16 418 97,37

z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení 16 141 16 141 15 741 97,52

2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK

3. festival art designu Křehký Mikulov 400 400 400 100,00

4. náročné restaurování 192 192 100,00

5. úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 74 74 30 40,54

6. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC

7. výnosy z přijatých transferů ze SR - Isprofin 35 35 100,00

8. výnosy z ostatních transferů - město Mikulov 20 20 100,00

9. dotace z EU – Věstonická venuše

Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 662 662 662 100,00

Jiné ostatní výnosy 11 477 142 29,77

Výnosy celkem 23 464 24 876 24 280 97,60

Spotřeba materiálu 795 951 951 100,00

Spotřeba energie celkem: 2 700 1 800 1 779 98,83

z toho: 1. elektrické energie 2 700 1 800 1 779 98,83

2. plynu

3. ostatní

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 80 60 57 95,00

z toho: 1. voda 80 60 57 95,00

2. teplo

3. pára

Prodané zboží 350 528 524 99,24

Aktivace dlouhodobého majetku -10

Aktivace oběžného majetku

Změna stavu zásob vlastní výroby

Opravy a udržování 1 859 2 948 2 913 98,81

Cestovné 40 40 37 92,50

Náklady na reprezentaci 20 20 20 100,00

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Ostatní služby 2 050 2 582 2 582 100,00

Osobní náklady celkem 10 959 11 056 10 669 96,50

z toho: 1. platy zaměstnanců 7 560 7 561 7 561 100,00

2. náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost**) 41 41 100,00

3. OON 100 155 124 80,00
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3. zákonné soc. pojištění 1 890 1 911 1 911 100,00

4. zákonné zdravotní pojištění 1 021 1 000 661 66,10

5. jiné sociální náklady 22 22 22 100,00

6. zákonné sociální náklady 366 366 349 95,36

Odpisy dlouhodobého  majetku 4 179 4 179 3 987 95,41

Rezervy

Opravné položky

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 120 350 299 85,43

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 15 15 9 60,00

Finanční náklady 274 274 30 10,95

Ostatní náklady 23 73 70 95,89

z toho: manka a škody 42 42 100,00

Náklady celkem 23 464 24 876 23 917 96,14

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 363

Daň z příjmů - srážková daň z úroků z příjmů 3

Dodatečné odvody daně z příjmů **)

Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním 360

Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost po  zdanění

Zpracovala dne: 29. 1. 2015

Jméno: Ing. Jana Souchopová

Výnosy celkem 24 279 906,43 Kč
Náklady celkem 23 920 478,42 Kč

Hospodářský výsledek 359 428,01 Kč



IV.
AUTOPROVOZ

Vozidlo
Počáteční stav

tachometru
v km

Konečný stav
tachometru v

km

Celkem
ujeto v km

Spotřeba
pohonných

hmot

Průměrná
spotřeba

na 100 km

Škoda Felicia
BVI 88-73

152 397 158 900 6 503
benzín Natural 95

520 litrů
8,00 l

Vozidlo užíváno k jízdám do terénu za účelem dokumentace přírody, k záchranným archeologickým výzkumům atd.

Škoda Roomster
7B9 4588

122 861 142 160 19 299
benzín Natural 95

1 620 litrů
8,39 l

Vozidlo užíváno k přepravě osob, sbírkových předmětů, materiálu (zásobování).

Ford Tranzit
6B5 4113

14 407 18 004 3 597
Nafta

374 litrů
10,40 l

Vozidlo používáno k přepravě stavebního materiálu, sbírkových předmětů, odpadu z areálu zámku – pojezd
na krátké vzdálenosti.

Yuki Enduro 125
1B 6612

27 708 30 964 3 256
benzín Natural 95

157 litrů
4,82 litrů

Motocykl používá pracovník přírodovědného oddělení k terénnímu výzkumu - fotodokumentace přírody,
doprava v těžkém lesním a polním terénu.

Vysavač listí
Garland

benzín Natural 95
5 litrů

Stroj je používán k úklidu v areálu zámku.

Sekačka trávy
Mountfield

benzín Speciál
10 litrů

Stroj je používán správou Památníku bratří Mrštíků k úpravě zahrady a okolí domu (Diváky).

Sekačka trávy
Mountfield

benzín Natural 95
0 litrů

Stroj je používán správou muzea v Dolních Věstonicích k úpravě zeleně.

Sněhová fréza
TORO

benzín Natural 95
0 litrů

Sněhová fréza je používána k úklidu sněhu v areálu zámku.

Finanční prostředky vynaložené na opravy, servis a technickou kontrolu vozidel

Škoda Roomster 23 318 Kč
Škoda Felicia 7 346 Kč
Ford Tranzit 7 621 Kč
Yuki Enduro 440 Kč

celkem 38 725 Kč
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Technický stav vozidel

♦ Vozový park Regionálního muzea v Mikulově je v současné době plně funkční a v rámci potřeb in-
stituce zatím dostačující.

♦ Servisní prohlídky vozů jsou prováděny v intervalech daných výrobcem vozidla a příslušnými před-
pisy; údržba se provádí dle technického stavu a v rámci povinných technických kontrol.

♦ Škoda Felicia, sloužící především k jízdám do terénu v rámci okresu Břeclav (výzkum přírody, zá-
chranné archeologické výzkumy), je s ohledem na stáří 16 let (1999) v relativně dobrém stavu.
Během roku byly prováděny nejnutnější opravy, vyplývající z opotřebení daného stářím vozidla a
způsobem jeho využití. Po technické prohlídce bylo konstatováno, že vzhledem k zůstatkové hod-
notě vozidla a jeho technickému stavu není předpoklad dalšího obnovení technické způsobilosti
v roce 2016 a auto bude určeno na odpis.

♦ Škoda Roomster je v dobrém technickém stavu, stáří osmi let (2007) a dle posouzení aktuálního stavu
může efektivně sloužit dalších cca pět let. Po vyřazení Škody Felicie se předpokládá využití Škody
Roomster pro terénní práce odborných pracovníků. Pak bude nutná náhrada vozidlem novým (no-
vějším), určeným pro delší trasy i možnost převozu rozměrnějšího nákladu – výstavní materiál apod.

♦ Ford Tranzit (sklápěč) je ve velmi dobrém technickém stavu, stáří pěti let (2010) a může efektivně
sloužit více jak pět let.

♦ Motocykl Yuki je stáří 8 let (2007) a vzhledem k najetým kilometrům těžkým terénem je v poměr-
ně dobrém stavu. Lze však předpokládat, že technická prohlídka v roce 2015 bude jeho poslední.

♦ Stroje pro údržbu zahrady a komunikací jsou vzhledem ke svému stáří v dobrém technickém stavu.
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V.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Příspěvková organizace počáteční stav přírůstek úbytek konečný stav

Regionální muzeum v Mikulově

Dlouhodobý nehmotný majetek
z toho:

celkem celkem celkem celkem

.012
nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje

280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

.013 software 1 681 744,00 109 384,00 0,00 1 791 128,00

dlouhodobý nehmotný majetek
DrNM
(2–7 tis. Kč)

0,00 0,00 0,00 0,00

.018
dlouhodobý nehmotný majetek
DDNM
(7–60 tis. Kč)

432 213,35 59 895,00 0,00 492 108,35

dlouhodobý nehmotný majetek
DDNM
(nad 60 tis. Kč)

0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek
z toho:

celkem celkem celkem celkem

.031 pozemky 7 140 410,00 0,00 1 100,00 7 139 310,00

.032 kulturní předměty 1,00 0,00 0,00 1,00

.021 stavby 111 261 904,72 11 268 198,52 0,00 122 530 103,24

.022

samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
dlouhodobý hmotný majetek
(nad 40 tis.Kč)

22 785 590,99 1 853 014,93 60 631,00 24 577 974,92

902
drobný hmotný majetek
(1–3 tis. Kč)

1 989 265,20 35 670,00 42 490,65 1 982 444,55

.028
drobný dlouhodobý hmotný
majetek
(3–40 tis. Kč)

10 949 174,30 236 832,73 55 899,24 11 130 107,79

.042
nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

16 583 725,67 5 861 254,61 13 121 213,45 9 323 766,83

501 41 Operativní evidence 0,00 0,00 0,00 0,00
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Dlouhodobý majetek pořízený k 31. 12. 2014

Nákup nového DHIM

Název předmětu Cena v Kč

tyčový vysavač SEBO 6 390,00
elektrický ohřívač vody 8 835,00
řezací plotr 30 250,00
externí disk 3 482,00
tablet LENOVO + klávesnice + obal 24 037,00
klíčový systém 23 318,00
reproduktor PANARAY + držák 20 466,00
reproduktor PANARAY + držák 20 466,00
termální vstupenková tiskárna 11 132,00
paragonová tiskárna 4 755,30
LCD monitor 6 830,00
televize SAMSUNG 8 442,00
WIFI propojení 11 463,00
ohřívač vody 8 122,73
ohřívač vody 4 077,70
absorpční odvlhčovač MASTER DHA 10 7 461,00
absorpční odvlhčovač MASTER DHA 10 7 461,00
absorpční odvlhčovač MASTER DHA 10 7 461,00
absorpční odvlhčovač MASTER DHA 10 7 461,00
absorpční odvlhčovač MASTER DHA 10 7 461,00
absorpční odvlhčovač MASTER DHA 10 7 461,00
nahrávka ve španělském jazyce 59 895,00

Celkem 296 727,73

Nákup nových samostatných movitých věcí a souborů

Název předmětu Cena v Kč

elektronická zabezpečovací signalizace 1 248 690,56

AV technika kongresového centra 484 901,00

vstupenkový a rezervační systém COLOSSEUM 109 384,00

Celkem 1 842 975,56

Zařazení staveb

Název předmětu Cena v Kč

stabilizace opěrných zdí 10 190 726,24

závlahy – zahrada 119 423,37

oplocení botanické zahrady 1 077 472,28

Celkem 11 387 621,89
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VI.
PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Tvorba peněžních fondů

Peněžní fondy v roce 2014 v Regionálním muzeu v Mikulově byly vytvořeny:

♦ z odpisů

♦ z povinného přídělu do FKSP

♦ z účelových dotací na investice

Čerpání peněžních fondů

♦ 411 – Fond odměn 208 804,23 Kč

Z fondu odměn bylo v roce 2014 čerpáno 42 615,00 Kč.
v Kč

PZ k 1. 1. 2014 251 419,23
převod ze zlepšeného hospodářského výsledku 0,00

čerpání na pokrytí mzdového fondu - 42 615,00

KZ k 31. 12. 2014 208 804,23

♦ 412 – FKSP 151 242,50 Kč

Z FKSP bylo v roce 2014 čerpáno 76 690,00 Kč.
v Kč

PZ k 1. 1. 2014 151 906,50
příděl do FKSP 76 026,00

stravenky zaměstnancům - 71 690,00

životní jubilea -5 000,00

kulturní akce 0,00

KZ k 31. 12. 2014 151 242,50

♦ 413 – Fond rezervní            2 093 283,26 Kč

z toho: 4130500 – Fond rezervní            1 512 419,26 Kč
 4140500 – Fond rezervní – NF 1% ročně 580 864,00 Kč

v Kč

PZ k 1. 1. 2014 2 093 765,26
převod ze zlepšeného hospodářského výsledku 0,00

vratka nedočerpané dotace z roku 2013 - 482,00

tvorba fondu – dary 51 819,00

čerpání fondu – dary - 51 819,00

KZ k 31. 12. 2014 2 093 283,26
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♦ Fond investiční 6 656 489,32 Kč

v Kč

PZ k 1. 1. 2014 4 513 784,50

Odpisy 3 987 139,78

Zůstatková cena vyřazeného dataprojektoru 81 936,41

Dotace na investice –
Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově

1 000 490,00

Dotace na investice –
Archeologický park Pavlov – spolufinancování

2 000 000,00

Dotace na investice –
Archeologický park Pavlov – neuznatelné výdaje

783 000,00

Dotace na investice –
Rekonstrukce oplocení botanické zahrady – havárie

1 055 000,00

Dotace ze SFŽP –
Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence
sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

199 771,45

Dotace ze strukturálních fondů EU –
Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence
sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

3 396 114,86

Dotace na investice od zřizovatele – vrácení dotace z roku 2013 - 1 164 590,76

Archeologický park Pavlov - 509 309,00

Stabilizace opěrných zdí  areálu zámku v Mikulově jako prevence
sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

- 3 858 386,04

Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově - 794 837,23

Rekonstrukce oplocení botanické zahrady – havárie - 1 075 657,28

Pokladní SW Collosseum (prodej vstupenek) - 109 384,00

Projekt Zámecké kavárny - 121 160,00

Závlahy v zámecké zahradě - 119 423,37

Odvod do rozpočtu kraje - 2 608 000,00

KZ k 31. 12. 2014 6 656 489,32

♦ FKSP, rezervní fond a fond odměn byly k 31. 12. 2014 finančně kryty.

♦ Investiční fond nebyl krytý o částku  1 324 670,88 Kč – časové rozlišení transferu na pořízení
dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním.

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů – viz příloha č. 2
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VII.
KONTROLNÍ ČINNOST

Dle vnitřního předpisu JmKÚ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových or-
ganizací byla ke dni 1. 2. 2007 ředitelem Regionálního muzea v Mikulově vydána Směrnice o finanční
kontrole (k realizaci zákona č. 320/2001 Sb. a Vyhlášky 416/2004 Sb., o finanční kontrole), která byla k
30. 11. 2012 aktualizována. Uvedená směrnice stanovuje oblasti činností a povinností sledovaných
kontrolním systémem a způsob provádění kontrol.
Na základě Směrnice o finanční kontrole, jejíž součástí je i  vnitřní kontrolní systém Regionálního muzea
v Mikulově,  byl vypracován plán kontrol pro rok 2014 jako součást plánu práce. V něm byly zařazeny
především následující kontroly:

♦ Kontrola financování výdajů (viz vnitřní kontrolní systém)

♦ Inventarizace zásob, finančního majetku, pohledávek, závazků, účtů aktiv a pasiv

♦ Inventarizace dlouhodobého majetku a majetku v operativní evidenci

♦ Kontrola hospodaření organizace – je prováděna průběžnými kontrolami ekonomického úseku

Dále byly do plánu kontrol pro rok 2014 zařazeny kontroly:

♦ Kontrola péče o sbírky (daná směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově) –
týká se fyzické inventarizace sbírek, evidence sbírkových předmětů a sleduje smlouvy o zápůjčkách.

♦ Kontrola dodržování docházky a pracovního řádu, který stanovuje základní povinnosti zaměst-
nance a zaměstnavatele – je v kompetenci vedoucích oddělení, kteří kontrolu řádu prováděli
průběžně a kontrolu docházky potvrzovali svým podpisem v knize docházky každý poslední den
v měsíci.

Zhodnocení vnitřního kontrolního systému v Regionálním muzeu v Mikulově

Systém kontrol stanovený Směrnicí o finanční kontrole je účinným opatřením pro zajištění efektivního
a účelného hospodaření organizace, daným zavedením systému předběžné, průběžné a následné kon-
troly. Organizačně je řešen použitím průvodního listu ke každé finanční operaci, který je ověřen pří-
kazcem, správcem rozpočtu a účetní. Tento systém je v muzeu uplatňován již několik let a je možno
konstatovat, že se všestranně osvědčil.
Předběžná řídící kontrola má dvě části: před vznikem závazku a po vzniku závazku. Předběžnou řídící
kontrolu před vznikem závazku vykonává příkazce operace a správce rozpočtu. Předběžnou řídící kon-
trolu po vzniku závazku vykonává příkazce operace a účetní. Odpovědnost za průběžnou řídící kontrolu
má účetní. Po skončení finanční operace je provedena následná kontrola.

Nastavená kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti jsou v Regionálním muzeu v Mikulově specifikována
Směrnicí stanovující kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost a systém řízení rizik (viz příloha
č. 4).



PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI A JEHO VYHODNOCENÍ

Předmět kontroly
Termín

plánované
kontroly

Termín
provedené

kontroly

Vyhodnocení provedené
kontroly

Prověřování smluvních vztahů
před jejich podpisem a vedení
centrální evidence smluv

průběžně průběžně
Kontrolami nebyly
zjištěny žádné
nesrovnalosti

Kontrola financování výdajů na
materiál, majetek a nákup
služeb

průběžně průběžně
Kontrolami nebyly
zjištěny žádné
nesrovnalosti

Kontrola doplňování knihovního
fondu

průběžně průběžně
Kontrolami nebyla
shledána žádná
pochybení

Kontrola organizování
výběrových řízení

průběžně průběžně
Kontrolami nebyly
zjištěny žádné závady

Kontrola dodržování plánů práce
jednotlivých pracovníků

průběžně průběžně
Kontrolami nebyla
shledána žádná
pochybení

Kontrola dodržování pracovního
řádu a docházky

poslední den
v měsíci

poslední den
v měsíci

Kontrolami nebyly
zjištěny žádné závady

Kontrola skladů MTZ a publikací měsíčně měsíčně
Kontrolami nebyly
zjištěny žádné závady

Kontrola zpracovaných účetních
dokladů

měsíčně měsíčně
Kontrolami nebyly
zjištěny žádné závady

Kontrola stavu stravenek
ve IV. a IX. měsíci
a k 31. 12. 2014

4. 4., 5. 9.
a k 31. 12. 2014

Kontrolami nebyly
zjištěny žádné závady

Kontrola dodržování pokladního
limitu

ve IV., VIII. a XI.
měsíci
a k 31. 12. 2014

10. 4., 29. 8.,
11. 11.
a k 31. 12. 2014

Stanovený pokladní limit
byl dodržen

Inventarizace sbírek k 30. 11. 2014 k 30. 11. 2014
Kontrolou nebyly zjištěny
žádné nesrovnalosti

Inventarizace majetku k 30. 11. 2014 k 30. 11. 2014
Kontrolou nebyly zjištěny
žádné inventarizační
rozdíly

Inventarizace zásob, finančního
majetku, pohledávek, závazků,
účtů aktiv a pasiv

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014

Kontrolou nebyly zjištěny
žádné inventarizační
rozdíly, pouze u několika
faktur nebyl dodržen
termín splatnosti



EXTERNÍ KONTROLY

♦ veřejnosprávní kontrola hospodaření
Veřejnosprávní kontrolu hospodaření  provedl kontrolní a právní odbor  Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje ve dnech 22.–24. 4. 2014. Kontrola zjistila nedostatky v realizaci schvalovacích postupů
při předběžné řídící kontrole a porušení daňových předpisů a zásad řádné správy a ochrany majetku.
Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě byla předložena kontrolnímu a právnímu odboru do
dvou měsíců ode dne ukončení kontroly.

♦ kontrola pravidelné inventarizace sbírek a zajištění průkaznosti sbírkové evidence
Kontrola pravidelné inventarizace sbírek a zajištění průkaznosti sbírkové evidence byla provedena od-
borem kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 10. 6. 2014. Kontrolou
byly zjištěny nedostatky při zápisu předmětů do II. stupně evidence, drobné nedostatky v evidenčních
záznamech u některých sbírkových předmětů a nedostatky při sestavování inventarizačních protokolů.
Zpráva o plnění opatření přijatých k nápravě byla předložena do 22. 9. 2014.

♦ kontrola ochrany veřejného zdraví, podmínek zařazování prací do kategorií a povinnosti
k zajištění pracovnělékařské péče

Kontrola ochrany veřejného zdraví, podmínek zařazování prací do kategorií a povinnosti k zajištění
pracovnělékařské péče byla provedena Krajskou hygienickou stanicí dne 22. 5. 2014. Kontrolou ne-
byly zjištěny závažné nedostatky, na základě změn byl opraven návrh kategorizace prací.

♦ Kontrola udržitelnosti projektu Venuše z Willendorfu a Venuše z Věstonic
Kontrola udržitelnosti projektu Venuše z Willendorfu a Venuše z Věstonic byla provedena Centrem
pro regionální rozvoj ČR, pobočkou pro NUTS II Jihovýchod,  dne 26. 8. 2014.  Kontrolou nebyly zjiš-
těny žádné nedostatky.



VIII.
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Ve dnech 1.–5. 12. 2014 proběhla inventura předmětů HIM, DHIM a OE, které jsou  v majetku Regionál-
ního muzea v Mikulově. Inventura skladu MTZ, skladu publikací, cenin a pokladní hotovosti k 31. 12. 2014
byla provedena 5.–9. 1. 2015, dokladová inventura účtů do 31. 1. 2015.
Inventury provedly dílčí inventarizační komise podle příkazu ředitele muzea Mgr. Petra Kubína ze dne
24. 11. 2014. Bylo sestaveno osm dílčích inventarizačních komisí, jejichž jmenný seznam včetně pod-
pisových vzorů jednotlivých členů je přílohou příkazu ředitele. Každý předseda dílčí komise obdržel
příkaz ředitele, obsahující podrobné instrukce k vlastnímu průběhu inventur, seznam dílčích inven-
tarizačních komisí s vymezením osob, u kterých bude která komise kontrolovat svěřený majetek, dále
číselník odpovědných osob a číselník míst. Komise byly mimo jiné upozorněny, aby kontrolovaly také
stav použitelnosti předmětů, případně jejich potřebnost, a v případě jejich špatného stavu, morální
nebo technické zastaralosti aby doporučily jejich vyřazení.
Vlastní inventury prováděly komise fyzickou kontrolou předmětů podle počítačových sestav, ve kterých
byly předměty seřazeny podle zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.
Dne 24. 11. 2014 jmenoval ředitel muzea škodní komisi pro likvidaci rozdílů a vyřazení inventáře.  Ko-
misi byly po uzavření inventur předány likvidační protokoly s návrhy na vyřazení předmětů. Likvidační
komise během měsíce prosince 2014 návrhy vyhodnotila a dle vyhlášky č. 62/2001 Sb. zabezpečila
likvidaci vyřazených předmětů.
Hlavní inventarizační komise zkontrolovala úplnost zápisů jednotlivých dílčích komisí a návrhů na vy-
řazení předmětů z evidence a nenašla žádné inventarizační rozdíly.
Dále komise zjistila, že doklady o stavu majetku a závazků jsou zúčtovány, příjmy a výdaje jsou zachy-
ceny jak v účetnictví,  tak i v operativní evidenci. Doklady související s inventarizací jsou zařazeny v po-
řadači Inventarizace 2014, který je uložen v účtárně Regionálního muzea v Mikulově.



PŘÍLOHA 1
SEZNAM AKVIZIC ZA ROK 2014

Přírůstkové
číslo

Předmět
Počet
kusů

Způsob nabytí Uložení

1/2014 Bronzové kování, štípaná industrie; pravěk až protohistorie 2 sběr archeologie

2/2014 Bronzové artefakty, železný artefakt; pravěk, doba římská, středověk 36 sběr archeologie

3/2014 Bronzové artefakty;  doba římská 9 sběr archeologie

4/2014 Bronzové artefakty, keramika; latén, doba římská, středověk 21 sběr archeologie

5/2014 Bronzová šipka; doba bronzová 1 sběr archeologie

6/2014 Bronzové a měděné artefakty; doba bronzová, doba římská 32 sběr archeologie

7/2014 Bronzové artefakty; doba bronzová, doba římská 32 sběr archeologie

8/2014 Bronzové spony; doba římská 2 sběr archeologie

9/2014 Keramika; raný středověk 5 sběr archeologie

10/2014 Keramika, mince; doba římská, vrcholný středověk, novověk 11 sběr archeologie

11/2014 Mědiryt Mikulova, Meissner 1 koupě výtvarné umění

12/2014 Mikulov, litografie, 19. století 1 koupě výtvarné umění

13/2014 Kropenka, erb 2 koupě historie

14/2014 Grafické listy 3 koupě výtvarné umění

15/2014 Zlomky architektury 12 sběr lapidárium

16/2014 Mince; doba římská 1 sběr archeologie

17/2014 DVD „800 let města Mikulkova“ 1 koupě fotografie, pohlednice, videozáznamy

18/2014 DVD „Víno jako mešní“ 1 koupě fotografie, pohlednice, videozáznamy

19/2014 DVD „Eroze v zemědělství“ 1 koupě fotografie, pohlednice, videozáznamy

20/2014 DVD „Vinařský rok“ 1 koupě fotografie, pohlednice, videozáznamy

21/2014 Kolébka 1 koupě nábytek

22/2014 Grafická deska 1 sběr výtvarné umění

23/2014 Fotografie 1 sběr fotografie, pohlednice, videozáznamy

24/2014 Keramika, kosti, železo, cihly, ostatní kamenná industrie, sklo;
vrcholný středověk

126 staré muzejní sbírky archeologie

25/2014 Keramika, kachle; vrcholný středověk 22 staré muzejní sbírky archeologie

26/2014 Keramika; vrcholný středověk 11 staré muzejní sbírky archeologie

27/2014 Keramika; vrcholný středověk, novověk 6 staré muzejní sbírky archeologie
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28/2014 Keramika; vrcholný středověk 19 staré muzejní sbírky archeologie

29/2014 Keramika, struska; pravěk, středověk–novověk 39 staré muzejní sbírky archeologie

30/2014 Keramika; vrcholný středověk 10 staré muzejní sbírky archeologie

31/2014 Keramika, mazanice, sklo, kosti, železo, kámen;  středověk–novověk 65 staré muzejní sbírky archeologie

32/2014 Modlitební řemínky (Tefilin) 3 sběr textil

33/2014 Talit velký 2 sběr textil

34/2014 Jarmulka (kipa) 1 sběr textil

35/2014 Keramika; šňůrová keramika 3 staré muzejní sbírky archeologie

36/2014 Keramika, bronz, ostatní kamenná industrie, kosti; halštat 67 staré muzejní sbírky archeologie

37/2014 Herbářové položky z jižní Moravy 80 sběr botanika

38/2014 Tři světci; obraz 1 koupě výtvarné umění

39/2014 Moje Slovácko; dřevořezba 1 koupě výtvarné umění

40/2014 Veduta, Küsell (fotokopie), důstojník (kresba) 2 dodatečný záznam výtvarné umění

41/2014 Kufr koženkový 1 sběr textil

42/2014 Povlak na polštář 1 sběr textil

43/2014 Lodičky dámské 2 sběr textil

44/2014 Lodičky dámské 2 sběr textil

45/2014 Stuha REP.DOROSTU 1 sběr textil

46/2014 Pásek dámský 1 sběr textil

47/2014 Boty dívčí 2 sběr textil

48/2014 Pohlednice obce Bořetice 3 sběr fotografie, pohlednice, videozáznamy

49/2014 Pohlednice Mikulov 1 sběr fotografie, pohlednice, videozáznamy

50/2014 Telefon 2 sběr nová historie

51/2014 Maska plynová 1 sběr nová historie

52/2014 Krabička od cigaret 1 sběr nová historie

53/2014 Jízdenka IDS JMK 1 sběr nová historie

54/2014 Karta platební 1 sběr nová historie

55/2014 Známka poštovní 1 sběr nová historie

56/2014 Šejkr dresingový 1 sběr nová historie

57/2014 Lapač komárů elektrický 1 sběr nová historie

58/2014 Razítko Dobré Pole 1 sběr nová historie

59/2014 Razítko RMM 1 sběr nová historie

60/2014 Kalendář živnostenský 1 sběr nová historie

61/2014 Pohlednice mikulovského zámku 2 sběr fotografie, pohlednice, videozáznamy



PŘÍLOHA 2
PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ NA ROK 2014

Příloha č. 14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
v tis. Kč

tvorba čerpánístav k
1.1. plán skutečnost plán skutečnost

stav k 31.12.
bankovní

krytí

Příděl z odpisů z DHM a DNM 4069 4069 Program do pokladny 120 109

Závlahy 300 119

Projekt zámecké kavárny 121 121

Inv. dotace z rozpočtu  zřizovatele Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Inv. příspěvky ze státních fondů Rekonstrukce a modernizace

Výnos z prodeje DHM (vlastního) Údržba a opravy  majetku

Vratka fin. prostředků – nevyčerpané
dotace od zřizovatele za rok 2012

-1165 -1165 Zpracování žádosti – Norské fondy
(žádost byla zamítnuta)

0 0

Stabilizace opěrných zdí –
příspěvek od SFŽP

201 200 Stabilizace opěrných zdí –
příspěvek od SFŽP

201 200

Stabilizace opěrných zdí –
příspěvek EU

3403 3396 Stabilizace opěrných zdí –
příspěvek EU

3403 3396

Stabilizace opěrných zdí – JMK 321 262

Obnova zahradních teras barokové
záhrady u zámku v Mikulově

1000 1000 Obnova zahradních teras barokové
záhrady u zámku v Mikulově

1000 795

Archeologický park Pavlov 2783 2783 Archeologický park Pavlov 2783 509

Rekonstrukce oplocení botanické
zahrady – havárie

1055 1055 Rekonstrukce oplocení botanické zahrady
– havárie

1076 1076

Oprava lustrů 0

Rekonstrukce prostor proměnné
expozice II

0

Dílny na Husové 0

Venkovní schodiště 0

Odvětrávací šachta – zahrada 0

Převod z fondu rezervního Odvod do rozpočtu zřizovatele 2608 2608

Dary a příspěvky od jiných subjektů Jiné použití

Fond
investiční

4514 celkem tvorba 11346 11338 celkem čerpání 11933 9195 6657 5327
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stav k
1.1.

tvorba čerpání stav k 31.12.

plán skutečnost plán skutečnost

bankovní
krytí

Příděl ze zlepš. výsl. hospod. 0 0 Další rozvoj své činnosti

Převod nespotřebované dotace kryté
z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu
EHP, Norska a z progr. švýcarsko-
-české spolupráce dle § 28 odst. 3
zák. č. 250/2000 Sb.

Časové překlenutí dočasného nesouladu
mezi výnosy a náklady

Úhrada případných sankcí

Úhrada ztráty za předchozí léta

Převod do fondu investičního

Použití daňové úspory dle §20 ZDP

Peněžní dary Použití peněžních darů

Dotace Vinařský fond 20 20 Použití dotace od Vinařského fondu 20 20

NFOH 15 14 Použití dotace od NFOH 15 15

Nadace židovského muzea 17 17 Použití dotace od Nadace židovského
muzea

17 17

Čerpání nespotřebované dotace dle § 28
odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.

Fond rezervní 2094 celkem tvorba 52 51 celkem čerpání 52 52 2093 2093

stav k
1.1.

tvorba čerpání stav k 31.12.
bankovní

krytí
plán skutečnost plán skutečnost

Příděl ze zlepš. výsl. hospod. Odměny zaměstnancům

Ostatní Překročení prostředků na platy 43 43

Fond odměn 251 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 43 43 208 208

stav k
1.1.

tvorba čerpání stav k 31.12.
bankovní

krytí
plán skutečnost plán skutečnost

Příděl do fondu na vrub nákl. 76 76 Pořízení DHM

Peněžní dary Úhrada potřeb zaměstnanců 86 77

z toho: závodní stravování 76 72

Jiná tvorba                jiné použití 10 5

FKSP 152 celkem tvorba 76 76 celkem čerpání 86 77 151 150
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Zpracoval dne: 29. 1. 2015

Jméno: Bc. Jana Picková

*) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá

Pozn.:
Na základě pokynu k projektu Záchrana drobné a pevnostní architektury zám-
ku Mikulov jsme založili účet v analytické evidenci, na kterém je tvořena re-
zerva na případné opravy. Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 let)
ve výši 1 % z celkových nákladů projektu. 1 % činí 96 891 Kč.

Pozn.:
Stabilizace opěrných zdí – příspěvek od SFŽP byl dle závěrečného vyúčtování
snížen o 1 tis. Kč.
Stabilizace opěrných zdí – příspěvek EU byl dle závěrečného vyúčtování sní-
žen o 7 tis. Kč.



PŘÍLOHA 3
PLÁN KONTROL PRO ROK 2014
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PŘÍLOHA 4
SMĚRNICE HÚE

Směrnice stanovující kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost
a systém řízení rizik

Obsah:

1. Kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost

1.1. Základní pojmy

1.2. Nastavení kritérií

2. Systém řízení rizik

2.1. Obecná definice rizika

2.2. Identifikace rizik

2.3. Určení míry, významnosti rizika

2.4. Postup při řízení rizik

3. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1: Seznam rizik

Tato směrnice nabývá účinnosti od 25. 10. 2012

Mgr. Petr Kubín
ředitel
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1. Kritéria pro hospodárnost, efektivnost a účelnost

1.1. Základní pojmy

Hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů organizace
s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.
Týká se nákladů, jde o kritérium hodnocení na vstupu.

Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného roz-
sahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plně-
ní. Porovná cenu a rozsah parametrů zakázky. Jde o kritérium, které hodnotí vztah mezi vstupem a vý-
stupem.

Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při
plnění stanovených úkolů. Požadavkem je důvodná potřeba organizace pro zajištění úkolů, cílů a čin-
ností stanovených zákony a zřizovací listinou. Jde o kritérium hodnocení na výstupu.

1.2. Nastavení kritérií

V návaznosti na ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, jsou pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřej-
né správy v podmínkách Regionálního muzea v Mikulově stanovena dále uvedená kritéria. Tato krité-
ria jsou určena pro příkazce operace, správce rozpočtu, hlavního účetního i pro jednotlivé pracovníky
jako součást postupu jak při předkládání požadavků, tak při realizaci systému finanční kontroly.

V prvním kroku je nutné provést obecnější posouzení jednotlivého případu a to:
� prověření souladu operace s právními předpisy a postupy,
� ověřit, zda je operace nezbytná a věcně správná,
� hospodárnost chápat jako dosažení kvality v požadovaném čase při co nejnižších nákladech,
� posoudit, zda by neuskutečněním operace nemohlo dojít k ohrožení života nebo majetku nebo k je-

jich poškození.

Ve druhém kroku sledovat tato kritéria:
� cenu ve vztahu k získanému výsledku,
� náklady na akce muzea a jejich nezbytnost včetně porovnání s příjmy (očekávanými a následně i

dosaženými),
� vliv na ekonomické výsledky muzea,
� v posouzení účelnosti vycházet zejména z toho, zda bude (následně zda bylo) dosaženo

předpoklá-daného záměru,
� posoudit nezbytnost akce, nákupu zboží či služby apod., a zda není možné řešit požadavek jiným

způsobem,
� sledovat možnost dalšího využití plánované operace pro potřeby muzea,
� posoudit případné technické ukazatele pořizovaného zboží či služby s ohledem na potřeby muzea,
� v posouzení efektivnosti vycházet zejména z toho, jak úsporně a efektivně mohou být (a následně

byly) různé vstupy přeměněny na výstupy,
� posoudit možný přínos pro muzeum – příjmy, plnění poslání v návaznosti na zřizovací listinu, pro-

pagace,
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� jako pomocné ukazatele sledovat návštěvnost, získávání nových sbírkových předmětů a stav a vy-
užití sbírek.

Mezi nejběžnější a sledované náklady ve vztahu k objemu vynaložených finančních prostředků patří
zejména:

� kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, pro výstavní účely, čistící a úklidové prostředky – jsou
nakupovány podle aktuálních potřeb a požadavků a ihned vydávány do spotřeby,

� použití služebního automobilu a spotřeba pohonných hmot – služební automobily jsou využívány
zaměstnanci k plnění svých pracovních povinností; při povolování cesty je hodnocen především
účel cesty, její přínos, obsazenost vozidla, převoz materiálu; spotřeba pohonných hmot je průběž-
ně sledována; při transportu výstav je externí dopravní služba využita pouze v případě přepravy
uměleckých předmětů velkého množství, nadměrných rozměrů či v případě nutnosti klimatizova-
né přepravy,

� tiskoviny – každoroční vydávání RegioMu, informační a propagační brožury, pozvánky a plakáty na
akce a výstavy muzea jsou realizovány v omezeném počtu a zejména vlastními zdroji; upřednostňo-
vána je forma e-mailové pozvánky

2. Systém řízení rizik

2.1. Obecná definice rizika

Riziko jako takové představuje ohrožení, nejistotu při každé činnosti, kterou vyvíjí Regionální muzeum
v Mikulově při zabezpečování svého poslání daného zřizovací listinou. Riziko představuje míru nejis-
toty při dosahování cíle, zda se ho podaří dosáhnout na 100 %, tj. zda se podaří eliminovat rizika a do-
sáhnout zamýšleného cíle, či zda dochází k dílčím odchylkám, tj. některá z identifikovaných či neiden-
tifikovaných rizik se naplnila a zmařila plné dosažení cíle. Nebo dokonce cíl není dosažen vůbec v pří-
padě, že došlo k převaze nepříznivého působení rizik.

Riziko tedy představuje s určitou mírou pravděpodobnosti možnost, že při zajišťování činnosti organi-
zace nastane určitá situace, jednání člověka (např. zaměstnance), či stav s následnými nežádoucími do-
pady na plnění schválených záměrů a cílů, ke vzniku odchylek od plánu muzea. Dosažený cílový stav
(skutečný výsledek) je pak jiný než plánovaný výsledek. Riziko je tedy událost s negativním dopadem
do hospodaření. Projevuje se zejména jako nehospodárné využívání svěřených prostředků, újma na ma-
jetku, nedodržení kvality výrobků či služeb, poškození dobrého jména organizace, únik informací, pro-
vádění nepotřebných činností apod. Úkolem organizace v této oblasti je předcházení rizikům, jejich
minimalizace a provádění standardizace procesů, která ve své podstatě rizika buď přímo vylučuje, či
alespoň minimalizuje.

2.2. Identifikace rizik

Z hlediska časového v organizaci rozeznáváme rizika:
a) budoucí – tato rizika představují dominantní část činností organizace, jimž se v rozhodující míře

věnujeme při řízení rizik. Cílem je ošetření situací, aby rizika nevznikala v budoucnosti.
b) minulá – jde o rizika plynoucí z procesů, které již proběhly, a jde zde o to jak snížit nepříznivé pů-

sobení již nastalých rizik.
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Z hlediska věcného dochází k rizikům zejména:
a) porušováním právních předpisů a pracovních postupů (a to vědomým či nevědomým)
b) trestnou činností, tj. cíleným jednáním v rozporu s právními předpisy
c) výkonem činností v oblastech nedostatečně legislativně upravených, či s vysokou mírou nejistoty

při dosahování zamýšlených cílů.

Samotným prvkem – nositelem rizika mohou být jak zaměstnanci, tak lidé mimo muzeum. Dále to mo-
hou být i určité prvky či procesy, a to jak materiální (např. nekvalitní vstupní materiál), tak i nemate-
riální (např. poškození zásob při chybném uskladnění). Uvedená rizika mohou vznikat v oblasti finan-
ční, provozní, právní, personální aj.

Při identifikaci rizik jde o jejich rozpoznání, popis, definování. K tomu zejména v podmínkách organi-
zace slouží: sledování činností prováděných jednotlivými úseky v organizaci, porovnání souladu prová-
děných činností se stanovenými postupy. Dále sledování již vznikajících odchylek a možnost vzniku
dalších odchylek při provádění činností či následně po aplikaci určitých opatření. Posouzení, zda jsou
vykonávány všechny činnosti pro zabezpečení řádného chodu úseku, a pokud ne, tak definování
těchto dalších chybějících činností. Dále se posuzuje možný dopad vnějších faktorů na činnost úseku,
a to jak v rámci organizace, tak mimo ni (vazby na okolní prostředí – dodavatele, odběratele, státní
orgány aj.).

2.3. Určení míry, významnosti rizika

Při této činnosti jde o ocenění konkrétního identifikovaného rizika měřitelným parametrem. Zde se po-
suzují dvě stránky daného rizika: míra nepříznivých dopadů a dále četnost, pravděpodobnost výskytu
rizika v rámci posuzované konkrétní činnosti organizace.

Pro posouzení míry rizika je používána následující stupnice ohodnocení rizik v rozmezí 1–5 takto:

úroveň označení – stupeň popis

1 zanedbatelné neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod muzea

2 nevýznamné
ovlivňuje pouze vnitřní chod muzea, nutné zásahy do režimu
muzea

3 střední vyžaduje řešení vedením muzea

4 významné
významná ztráta nebo škoda, vznikají spory, které musí řešit
zřizovatel nebo soudy

5 katastrofické nastupuje režim krizového řízení, je ohrožena existence muzea

Pro posouzení míry pravděpodobnosti výskytu rizika je stanovena následující stupnice:

úroveň označení – stupeň popis

1 téměř vyloučené vyskytne se pouze ve výjimečných případech

2 nepravděpodobné někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné

3 možné někdy se může vyskytnout

4 pravděpodobné pravděpodobně se vyskytne

5 téměř jisté vyskytne se skoro vždy
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2.4. Postup při řízení rizik

Práce s riziky je v Regionálním muzeu v Mikulově pojata jako permanentní proces monitorování vzniku
rizik, jejich analýzy, klasifikace, zajištění měřitelnosti, přijímání opatření. S ohledem na neurčitost rizik
nelze dosáhnout 100 % odstranění (eliminace) rizik, jde ale o jejich snížení na únosnou míru. Při elimi-
naci každého rizika se posuzuje vzájemná závislost míry snížení rizika s náklady na toto snížení vynaklá-
danými (např. při ochraně objektů organizace: elektronická ochrana, pojištění majetku apod.).

Postup při řízení rizik:
1. definování jednotlivých činností,
2. vytipování skutečností (rizik), které mohou nepříznivě ovlivnit jednotlivé činnosti,
3. zařazení výše uvedených skutečností do kategorií rizik (finanční, provozní, …)
4. ohodnocení z hlediska dvou základních charakteristik:

• pravděpodobnosti výskytu rizika,

• závažnosti dopadu rizika,
5. řízení rizik – plánování, monitorování a řídící činnosti založené na informacích získaných z analýzy

rizika, posouzení fungujících mechanismů a zhodnocení, zda tyto mechanismy jsou adekvátní vzhle-
dem k rizikům, případné odstraňování slabých míst = snižování rizik.

3. Závěrečná ustanovení

Za řízení procesů souvisejících s riziky v Regionálním muzeu v Mikulově a za naplňování zásad hospo-
dárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky zodpovídá ředitel muzea.


