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Stanislava Vrbková

Rok 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově
Ohlédnutí za rokem 2007 znamená pro pracovníky Regionálního muzea v Mikulově
konstatování, že vložená práce, energie, finance a v neposlední řadě i notná dávka profesního nadšení byly zúročeny v očekávaných výsledcích víc než stoprocentně. Rok 2007
byl dobrým rokem, bohatým na události, které byly pozitivně hodnoceny ze strany odborné i laické veřejnosti.
Co se týče povinností vyplývajících z poslání muzea, ať ve výzkumu, péči o sbírky či péči o svěřený majetek, i zde ve všech oblastech dostála naše organizace svých závazků. Dlouholeté zkušenosti s organizací pronájmů nebytových prostor pro společenská a odborná
setkání se projevily v kvalitním zvládnutí všech významných akcí pořádaných v areálu zámku, které znamenají vedle ekonomického přínosu i zvýšení prestiže muzea na veřejnosti.
Mimořádný úspěch zaznamenal Májový víkend spojený s muzejní nocí, jenž se koná
při příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Hlavní událostí této již tradičně pořádané akce
bylo otevření nové, dlouho připravované expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou,
která vznikla ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Expozice je součástí širšího záměru prezentace světově významných archeologických památek nacházejících se
v našem regionu. Druhým úspěchem, který s tímto projektem souvisí, je instalace naučné
archeostezky na katastru obcí Pavlov a Dolní Věstonice.
I v roce 2007 muzeum pokračovalo v dlouhodobé úspěšné spolupráci s mnoha organizacemi a institucemi při přípravě akcí, které jsou součástí nejen mikulovského kulturního
života, ale svým významem a ohlasem jej přesahují. Jedná se především o Mezinárodní kytarový festival, Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ a celou řadu dalších akcí, jakými
jsou například koncerty a vystoupení národopisného souboru Pálava, komorního orchestru
Collegium Magistrorum a pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov. Mikulovský zámek hostil
také návštěvníky mnoha akcí spojených s vínem a vinařstvím, které k Mikulovu neodmyslitelně patří. Pracovníci muzea se dále organizačně podíleli na uspořádání dvou mezinárodních konferencí.

Muzejní noc se stala jednou z významných mikulovských kulturních akcí.
(foto Milan Karásek, Regionální muzeum v Mikulově)
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Výjimečný byl rok 2007 pro muzeum také tím, že mohlo přivítal celou řadu významných osobností. Svou návštěvou nás poctili velvyslanci Norska a Chorvatska. Uskutečnilo se zde také setkání čtyř hejtmanů – Dolního Rakouska a krajů Jihomoravského, Vysočiny a Jihočeského. Historickou událostí prvořadého významu pro muzeum bylo setkání ministra vnitra České
republiky a spolkového ministra vnitra Rakouské republiky na mikulovském zámku, kteří zde
podepsali dokumenty o vzájemné spolupráci. Všechna tato význačná setkání proběhla ze strany hostitele – regionálního muzea – s očekávanou důstojností a profesionalitou.
Muzeum věnovalo náležitou pozornost také opravám zámecké budovy. Za účelem restaurování barokní architektury a plastik v zámeckém areálu byla získána dotace z finančních
mechanismů EHP/Norska. Druhou velkou dotaci muzeum získalo z programu Iniciativy
Společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko na vybudování kongresového centra
a realizaci pilotních seminářů. Jejich uspořádání se setkalo s velkým ohlasem ze strany odborníků, veřejnosti i škol.
Rok 2007 tak byl pro regionální muzeum rokem velkých a sledovaných událostí nadregionálního významu.

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Selekce
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost jednal 15. října 2007. Schválil pět nákupů v celkové
ceně 154 142 Kč – 80 autorských grafických listů aliančních znaků členů rodiny Dietrichsteinů, z pozůstalosti malíře Matěje Trojana z Přísnotic 78 kreseb, osm skicáků a jednu malbu,
dále 19 historických pohlednic z Břeclavska, skládací závaží z počátku 17. století a 300 herbářových položek. Sbor nedoporučil k zakoupení obraz břeclavského malíře Antonína Vojtka.

Tezaurace
Sbírky RMM byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, převody z jiných vědeckých ústavů a institucí, nákupy a dary. Muzeum tak získalo přes 2 200 sbírkových předmětů, které byly zapsány do chronologické evidence pod 68 přírůstkovými čísly.
Vlastními povrchovými sběry nebo výzkumy obohatili pracovníci RMM archeologické
sbírky o tři přírůstková čísla. Převodem z jiné instituce byla získána dvě přírůstková čísla.
K rozšíření sbírek došlo též díky darům dobrovolných spolupracovníků muzea – jedná se
celkem o devět položek. Všechny výše uvedené archeologické nálezy (142 ks) byly zapsány
do prvního stupně evidence pod 14 přírůstkovými čísly.
Historickou sbírku rozšířilo 616 předmětů, zapsaných pod 44 přírůstkovými čísly. Do sbírky novodobé historie přibylo 224 předmětů, zapsaných pod jedním číslem. Sbírka vinařství
byla rozšířena o 282 předmětů, zapsaných pod čtyřmi přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky (botanika, entomologie, zoologie) byly doplňovány sběrem i fotodokumentací ve sběrné
oblasti na Břeclavsku a zaznamenaly přírůstek čítající 950 předmětů, zapsaných pod pěti přírůstkovými čísly. Fotodokumentací biotopů, rostlin a živočichů bylo získáno 319 snímků.
Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků. Sbírkové položky entomologie byly zkatalogizovány pod 24 inventárními čísly (355 exemplářů brouků), zoologie pod
jedním číslem, botaniky pod 558 inventárními čísly (tj. 1 285 herbářových položek), vinařství pod 157 čísly, historie pod 221 inventárními čísly. Sbírka plakátů a drobných tisků byla doplněna o 224 inventárních čísel. Do druhého stupně evidence tedy přibylo 1 185 inventárních čísel.

Péče o sbírky
Správcové sbírek v rámci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů tvořících sbírku prováděli ověření fyzické existence sbírkových předmětů, porovnání
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inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci a posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzervace či restaurování.
Revizí prošlo celkem 7 336 inventárních čísel, které pokryly 45 290 sbírkových předmětů.
Namátkovou kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů katalogizovaných v roce 2007 provedla inventarizační komise v lednu 2008. Nezaznamenala žádné nedostatky.
Materiál přírodovědné sbírky byl vždy při manipulaci dezinfikován. Byla prováděna průběžná desinfekce herbářových položek vymrazováním. Tímto postupem se podařilo ošetřit zhruba 8 000 položek. Vlastní sběry za rok 2007 byly zpracovány sušením a lisováním
na cca 130 herbářových položek. Jednorázově byla provedena dezinfekce celého sbírkového fondu entomologie nitrobenzenem (cca 820 krabic). Dle potřeby dále probíhala průběžná desinfekce. Dodavatelsky bylo vypreparováno cca 2 000 brouků z vlastních sběrů.
Konzervační dílny RMM prováděly konzervaci materiálu z archeologických nálezů z lokality Mikulov-Brněnská ulice, získaného v roce 2004 (celkem 186 kusů). Pro expozici
Římané a Germáni v kraji pod Pálavou bylo konzervováno osm sbírkových předmětů. Z historických sbírek bylo konzervováno sedm kusů nábytku a třináct palných zbraní, z vinařských sbírek osm nožů.
Restaurování oděvu Václava Viléma Lobkowicze (1592–1621), v němž byl pohřben v lobkovické hrobce mikulovského kostela sv. Václava, bylo zadáno restaurátorce Vendulce Otavské. Fázi desinfekce, čištění, kompletování zlomků a dokumentaci průběhu práce ukončila
v prosinci 2007. Druhá fáze, spočívající v zakreslení střihů, rekonstrukci oděvu a výrobě
kopie, bude provedena v průběhu roku 2008.
Tomášem Lahodou byl restaurován barokní obraz „David a Betsabé“ z dietrichsteinské sbírky obrazů. K této sbírce byl sestaven pracovní katalog. Ve spolupráci s historičkou umění Mgr. Petrou Medříkovou připravuje RMM zveřejnění dietrichsteinské rodové galerie na internetu.
Pracovnice Národního muzea v Praze z oddělení zámeckých knihoven zahájily katalogizaci knižního fondu Jaroslavice uloženého v prostorách mikulovské zámecké knihovny,
který je v přímé správě Národního muzea.
Byla zahájena katalogizace knižního fondu Zámecká knihovna. Dosud bylo zkatalogizováno 300 inventárních čísel do podoby zápisu v textovém souboru. Data z tohoto souboru
budou následně převedena do elektronického katalogového systému CLAVIUS.
Bylo započato s digitalizací skleněných negativů a fotografií z historické sbírky RMM.
Část souboru bude prezentována formou výstavy a katalogu.

Výpůjčky
V roce 2007 muzeum realizovalo 24 výpůjček sbírkových předmětů.
Sbírkové předměty půjčené z RMM za účelem prezentace:
l Muzeum města Brna: výstava „Sága moravských Přemyslovců“
l Moravské zemské muzeum Brno: výstava „Attila und die Hunnen“ (instalace v Historisches Museum der Pfalz ve Speyeru)
l Městské muzeum v Kloboukách u Brna: stálá expozice
l Správa Pražského hradu: výstava k výročí obnovení Plečnikovy vinice
l Muzeum Hlučínska: výstava „Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko... podobná minulost“
l Národní zemědělské muzeum Praha, pobočka Valtice: výstava „Pravěký svět dinosaurů“
l MP Holding Boskovice: natáčení pořadu České televize „O korunu krále Karla“
l Správa Národního parku Podyjí: výstava „Naše nejkrásnější krajiny“ (instalace v Regionálním muzeu v Českém Krumlově)
l Muzeum Brněnska: výstava „Upřímnýma očima“
Sbírkové předměty půjčené z RMM za účelem studijním:
l Národní památkový ústav Brno
l Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
l Muzeum města Brna
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Vernisáž jedinečné muzejní expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou byla zahájena stylově. (foto Milan Karásek)
l
l

Ústav archeologické památkové péče Brno
Přírodovědecká fakulta MU Brno

Sbírkové předměty půjčené z RMM za jiným účelem:
l výroba kopií, preparace, digitalizace, restaurování

Odborná knihovna a fotoarchiv
V knihovním fondu muzea, zaměřeném vedle vzdělávací literatury na literaturu regionální,
vinařskou a judaica, bylo na konci roku 2007 evidováno 18 994 knihovních jednotek. Přírůstek za rok 2007 činil 341 knihovních jednotek. Zabezpečení výpůjček, prezenčně i formou
meziknihovní výpůjční služby, probíhalo plynule dle potřeb uživatelů (celkem 75 registrovaných uživatelů). Počet registrovaných výpůjček k 31. 12. 2007 činil 2 653 titulů.
V roce 2007 získalo muzeum grant z Ministerstva kultury ČR na digitalizaci týdeníku
Nikolsburger Wochenschrift a jeho záznam na mikrofilm. V průběhu roku se podařilo zpracovat ročníky 1860–1887. Celkové náklady projektu činily 104 271 Kč.
V prosinci 2007 byl v muzeu instalován program knihovního systému CLAVIUS, do kterého byla převedena data ze systému BACH. Důvodem tohoto kroku je možnost zpřístupnění knihovny na internetu a také možnost přejímání katalogizačních záznamů z Národní knihovny Praha. Systém dále obsahuje modul využitelný na katalogizaci knih v historické
zámecké knihovně.

PREZENTACE
Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezónních výstav, od Židovské obce Brno má pronajatu synagogu v Mikulově pro instalaci expozice s židovskou tematikou, spravuje archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a Památník bratří Mrštíků v Divákách, pečuje o zámecký park a buduje zde botanickou zahradu.
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Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. (foto Milan Karásek)

Expozice
l

Zámek Mikulov
Expozice v prostorách zámku byly rozděleny do třech tematických okruhů, v roce 2007
přibyl čtvrtý – archeologický okruh:
Okruh I – historie:
expozice Od gotiky po empír, Galerie Dietrichsteinů, Zámecká knihovna
Okruh II – vinařství:
expozice Zámecký sklep s obřím sudem, Tradiční vinařství na Moravě, Galerie lisů

Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. (foto Milan Karásek)
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l
l

Okruh III – výtvarné umění:
Rudolf Gajdoš, Galerie Wenze Grőlla, galerijní expozice „dílna“ (díla z Mikulovských výtvarných sympozií)
Okruh IV – archeologie:
expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou
Synagoga v Mikulově
expozice Mikulov a moravští Židé
Dolní Věstonice
expozice Věk lovců a mamutů
Diváky
Památník bratří Mrštíků

Dne 18. května 2007 proběhla v rámci Muzejní noci vernisáž nové stálé expozice Římané
a Germáni v kraji pod Pálavou, představující jednak výsledky dlouhodobých výzkumů římského tábora Mušov-Hradisko, prováděných pod vedením Archeologického ústavu AV ČR
Brno, v.v.i., jednak unikátní hrob germánského velmože ze 2. století, jehož bohatá výbava je
součástí sbírek RMM.
Galerie Dietrichsteinů byla obohacena o unikát světového významu – renesanční roucho Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové, v němž byla v roce 1617 pohřbena v mikulovském kostele sv. Václava. Soubor renesančního oděvu byl umístěn do dodavatelsky vyrobené velkoprostorové klimatizované vitríny. V rámci instalace šatů proběhla
masivní propagace celé expozice v Českém rozhlase, České televizi i v tisku.
Po ukončení 14. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia – „dílna ´07“ – byla provedena instalace nových děl.
Byly provedeny úpravy a repase expozice „Verbo et exemplo“, umístěné na knížecí oratoři kostela sv. Václava, která byla připravena ve spolupráci se Spolkem přátel Mikulova. Kromě běžné přípravy celé expozice na novou návštěvní sezónu bylo zapotřebí nových úprav
výstavního prostoru s ohledem na zahájení oprav interiéru kostela sv. Václava.

Prohlídka expozičních sálů v průběhu Muzejní noci má své zvláštní kouzlo, přitáhne každoročně víc než dvě stovky návštěvníků. (foto Milan Karásek)
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Postupná vegetační obnova zámeckého parku pokračovala osazováním vápencových skal
původní vegetací Zámeckého kopce, získanou ve starém lomu na Janičově kopci. Pro naučnou procházkovou cestu parkem bylo realizováno 40 informačních tabulek.
V roce 2007 zřídilo muzeum naučnou archeologickou stezku, která je tematicky zaměřena na prezentaci archeologických památek z období paleolitu, doby římské a raného středověku. Tvoří ji osm panelů umístěných na významných lokalitách v katastru obcí Dolní
Věstonice a Pavlov.
Zápůjčky pro expozice
V roce 2007 muzeum realizovalo osm zápůjček sbírkových předmětů. Pro expozici Památník bratří Mrštíků v Divákách byla prodloužena zápůjčka nábytku a dalších předmětů z Vlastivědného muzea v Olomouci, z Muzea umění v Olomouci a z Městského muzea v Kloboukách u Brna.
Od Moravské galerie v Brně je dlouhodobě zapůjčeno 228 sbírkových předmětů, které
jsou instalovány v expozici „Od gotiky po empír“, a další tři sbírkové předměty, které jsou součástí expozice „Galerie Dietrichsteinů“. Do této expozice byl také zapůjčen významný soubor předmětů od Mercedes Dietrichsteinové.
Do archeologické expozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích je dlouhodobě zapůjčen soubor 150 předmětů – kopií i originálů – z Archeologického ústavu AV ČR
Brno a z Národního muzea v Praze jeden sbírkový předmět.
Do expozice „Mikulov a moravští Židé“, umístěné v synagoze, byly zapůjčeny sbírkové
předměty z Židovského muzea v Praze a ze Židovské obce Brno.

Výstavy
l

Sezónní výstavy v Regionálním muzeu v Mikulově
Kočkohrátky
výstava Asociace hraček Unie výtvarných umělců ČR věnovaná motivu kočky v soudobém českém hračkářství
6. 12. 2006–28. 2. 2007
Klíč k určování pokladů (obnovená výstava z roku 2005)
výstava o hromadných mincovních nálezech na Mikulovsku a o vývoji mincovnictví
1. 4.–31. 10. 2007
Grafické listy 18. století ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově
první část prezentace grafik z historické dietrichsteinské sbírky
1. 4.–28. 6. 2007
Grafické listy 19. století ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově
druhá část prezentace grafik z historické dietrichsteinské sbírky
18. 5.–31. 10. 2007
Umění restaurátorů – restaurátoři umění
restaurované obrazy z dietrichsteinské galerie ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově,
doprovázené komentáři a výňatky z obrazových dokumentací restaurátorských zpráv
18. 5.–30. 6. 2007
Karel Cudlín – fotografie (synagoga)
výstava jednoho z našich předních fotografů, věnovaná především životu Židů na
Ukrajině
20. 5.–20. 7. 2007
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Sympozium studentů Wiener Kunstschule
práce rakouských studentů ze sympozia vedeného Mgr. Jitkou Pleszovou z Wiener
Kunstschule
10. 6.–16. 6. 2007
Umělci Charty 77 (synagoga)
výstava výtvarných děl signatářů Charty 77
27. 7.–30. 9. 2007
Núbie v dobách faraonů
výstava Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur (Národní muzeum)
výstava věnovaná nejstaršímu království na půdě subsaharské Afriky na horním toku
Nilu od jeho vzniku po období vrcholného rozkvětu (2500 př. n. l.–350 n. l.)
4. 8.–31. 10. 2007
Mixtum compositum
práce absolventů Uměleckoprůmyslové školy v Brně, kteří zde studovali v šedesátých
letech 20. století a kteří žijí v oblasti Pálavy
8. 9.–31. 10. 2007
l

Výstavy realizované Regionálním muzeem nebo s jeho spoluprací pro jiné
organizace
Svatý kopeček
výstava o přírodě a krajině Mikulova a okolí ve vestibulu Městského úřadu Mikulov
(výstava instalovaná od roku 2005)
Krajina našich předků
výstava o krajinném fenoménu Mikulovska ve vestibulu Městského úřadu Mikulov

Zápůjčky pro výstavy
Z Vlastivědného muzea v Šumperku byl zapůjčen soubor mincí pro výstavu „Klíč k určování pokladů“. Na výstavu „Núbie v dobách faraonů“ byl z Kulturní služby města Moravská
Třebová zapůjčen jeden předmět. Pro výstavní účely v roce 2008 byl zapůjčen soubor 14 plastik křížové cesty, umístěných původně v kostele sv. Václava v Mikulově.

INTERPRETACE
Publikační činnost
Materiály realizované Regionálním muzeem v Mikulově
l Realizace informačního materiálu pro tematický seminář „Jižní Morava v době římské“
v české a německé verzi v rámci projektu Kongresové centrum Mikulov, financovaného
z programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko
l

Realizace informačního materiálu pro tematický seminář „Československé opevnění z let
1936–1938 na jižní Moravě“ v české a německé verzi v rámci projektu Kongresové centrum
Mikulov, financovaného z programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko

l

Realizace propagačních desek „Regionální muzeum v Mikulově – Kongresové centrum Mikulov“ v české a německé jazykové verzi v rámci projektu Kongresové centrum
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Návštěvníky Muzejní noci čekalo příjemné překvapení v podobě občerstvení v zámecké sale terreně... (foto Milan Karásek)

... a příjemná zábava za doprovodu cimbálové muziky

... a příjemné osvěžení s nočními výhledy ze zámeckých teras.

Mikulov, financovaného z programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko
l

Realizace publikace „Chorvaté na Mikulovsku“ v české a německé verzi pro konferenci
Společné národnostní menšiny, pořádané v rámci projektu Kongresové centrum Mikulov, financovaného z programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko

l

Vydání publikace „Verbo et exemplo“ pro Spolek přátel Mikulova – na realizaci a financování se podílely Spolek přátel Mikulova, Regionální muzeum v Mikulově, Jihomoravský kraj a město Mikulov (texty Mgr. Miroslav Koudela, redakce Ing. Stanislava Vrbková)

l Vydání sborníku „RegioM 2007“
Z odborných pracovníků RMM zde publikovali:
Brichtová, D. – Ivičič, J. 2007: Obnova barokních kašen mikulovského zámku. RegioM 2007,
153–162.
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Koudela, M. 2007: Mikulovský kostel sv. Václava v proměnách staletí. RegioM 2007, 44–73.
Kubín, P. 2007: Archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v letech 1995–2005.
RegioM 2007, 147–152.
Macháček, P. 2007: Vliv letnění Nesytu v roce 2007 na jarní průtah ptáků. RegioM 2007,
4–12.
Rigasová, M. 2007: Projekt přírodně krajinářské úpravy Kozího hrádku v Mikulově. RegioM
2007, 25–29.
Rigasová, M. 2007: Přírodní rezervace Šibeničník na jižním okraji Mikulova. RegioM 2007,
30–35.
Rigasová, M. 2007: Projekt záchrany a obnovy komponované krajiny Mikulovska-Falkensteinska. RegioM 2007, 223–225.
Pokorný, P. 2007: Německé obří sudy (1. část). RegioM 2007, 111–129.
Vrbková, S. 2007: Rok 2006 v Regionálním muzeu v Mikulově. RegioM 2007, 202–222.
Publikování v materiálech jiných organizací
Kubín, P. 2007: Mikulov, Přehled výzkumů 48, 365, 380, 483.
Kubín, P. 2007: Pavlov, Přehled výzkumů 48, 503.
Rigasová, M. 2007: Přínos kardinála Dietrichsteina pro krajinářské úpravy území mezi Mikulovem, Valticemi a Lednicí, in: XXIX. Mikulovské sympozium 2006, Brno.
Rigasová, M. 2007: Krajinné souvislosti, in: Hrib, M. a kol., Allahy: Revitalizovaná rybniční
soustava. Břeclav.
Spoluúčast na realizaci jiných vydavatelských a audiovizuálních projektů
l Realizace publikace „Krajina našich předků – Mikulovsko-Falkensteinsko“ pro město Mikulov v rámci programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko
(texty Mgr. Milada Rigasová, Ph.D., redakce Ing. Stanislava Vrbková)
l

Odborná účast při natáčení filmu „Krajina našich předků“ pro město Mikulov v rámci programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko

l

Vypracování dílčích textů pro výukové DVD „Příroda a krajina Biosférické rezervace Dolní Morava“ (texty Mgr. Milada Rigasová, Ph.D., vydala BR Dolní Morava)

l

Vypracování dílčích textů a poskytnutí fotografií pro leták „Ptačí oblast Lednické rybníky“
(texty a fotografie RNDr. Petr Macháček, CSc., vydala Česká společnost ornitologická)

l

Autorský text a spoluúčast na fotodokumentaci pro deset panelů naučné stezky Přírodou
slovanského hradiště Mikulčice (texty Mgr. Milada Rigasová, Ph.D.)

Muzejní programy
Májový víkend a muzejní noc na zámku
18.–20. května 2007
Dne 18.–20. května 2007 se na mikulovském zámku již potřetí konal „májový víkend“, kterým
muzeum slaví Mezinárodní den muzeí. Víkend zahájily vernisáže dvou výstav – výstavy „Grafické listy 19. století ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově“, pocházející z historické dietrichsteinské sbírky, a výstavy „Umění restaurátorů – restaurátoři umění“, na níž návštěvníci
obdivovali krásu obrazů z dietrichsteinské galerie i umění jejich zachránců. V pátek 18. května prožili návštěvníci na zámku muzejní noc s prohlídkou všech expozic, doprovázenou
oblíbenými výstupy Divadelního spolku Mikulov. Nejvíce času a pozornosti však věnovali
nové expozici „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“, umístěné ve veřejnosti dosud nepřístupných sklepních prostorách zámku. Expozice, připomínající obyvatele a dobyvatele
tohoto kraje na počátku našeho letopočtu, se stala díky moderní koncepci a především
150

Zprávy

vystaveným unikátním předmětům jednou z nejvýznamnějších prezentací tohoto období
u nás. Večer doprovodila mikulovská cimbálová muzika Kasanica a muzejní noc ukončil
také již tradiční přípitek u obřího sudu.
Sobota patřila zámeckému parku. O tom, co zde roste, kvete, co je zde vzácného a čím je
zahrada výjimečná, při procházce parkem informovala botanička muzea.
Nedělní program májového víkendu zavedl příznivce muzea do synagogy, kde byla znovu otevřena expozice „Mikulov a moravští Židé“. Koncert z děl židovských skladatelů v podání komorního orchestru Collegium Magistrorum doprovodil vernisáž výstavy fotografií
Karla Cudlína – jednoho z našich předních fotografů.
Bohatý program v průběhu třech dní navštívilo zhruba 600 hostů.

KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
Regionální činnost
Přednášky a odborné služby pro školy
l Odborná pomoc studentům gymnázia Mikulov se seminární prací věnovanou židovské
kultuře a židovské čtvrti v Mikulově
l Rozeslání nabídkových listů školám na regionálně zaměřené výstavy s nabídkou přednášek, programů a dalších akcí muzea
l Přednáška „Flóra Mikulovska“ pro žáky ZŠ Valtická Mikulov a studenty gymnázií Mikulov
a Břeclav
l Exkurze na lokality Skalky, Paví kopec, Slanisko u Sedlece, Svatý kopeček, Turold, Stolová
hora pro žáky základní školy Valtická Mikulov a studenty gymnázia Mikulov
l Dřeviny a byliny zámeckého parku a botanické zahrady v Mikulově – výukové programy
pro základní a střední školy Mikulovska a pro školní výlety z celé ČR (spolupráce se Zahradnickou fakultou v Lednici MZLÚ Brno, mikulovskými základními i středními školami a CEV – Centrem ekologické výchovy)
l Odborné poradenství studentům zahradní a krajinářské architektury v Lednici při MZLU
Brno (spolupráce s doc. Alenou Salašovou, PhD., Přemyslem Krejčiříkem)
l Přednáška „Jižní Morava v době římské“, spojená s exkurzí, určena žákům ZŠ Valtická a studentům gymnázia Mikulov (pořádáno v rámci měkké části projektu „Kongresové centrum
na zámku v Mikulově“, přednášející Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. – Archeologický ústav
AV ČR Brno, v.v.i.)
l Přednáška „Historie opevnění hranice“, spojená s exkurzí, určena žákům ZŠ Valtická a studentům gymnázia Mikulov (pořádáno v rámci měkké části projektu „Kongresové centrum
na zámku v Mikulově“, přednášející Mgr. Jan Richter)
Přednášky a odborné služby pro veřejnost
l Zajištění prohlídek Naučné stezky židovskou čtvrtí, spojených s přednáškou pro návštěvníky muzea i odborné, vědecké a jiné instituce
l Prezentace expozice „Verbo et exemplo“ zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, spojené s přednáškami o historii Význačné kolegiátní kapituly a kostela sv. Václava v Mikulově
l Přednáška „Rozmanitost květeny Hustopečska“ pro Klub vlastivědy a Univerzitu třetího
věku Hustopeče
l Přednáška „Krajinářské úpravy mezi Mikulovem a Sedlcem“ – mezinárodní konference
k projektu EU v rámci programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko „Krajina našich předků“
l Organizace a vedení mezinárodní exkurze po krajině Mikulovska-Falkensteinska v rámci
programu Iniciativy společenství INTERREG III A Česká republika-Rakousko „Krajina našich předků“
l Exkurze na letněný Nesyt, pořádaná pro širokou veřejnost (ve spolupráci s Centerem ekologické výchovy Pálava)
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Muzejní noc – zámecká knihovna vypadá v noci úplně jinak... (foto Milan Karásek)

Muzejní noc je již tradičně ukončena v zámeckém sklepení půlnočním přípitkem. S návštěvníky se přišel rozloučit kardinál
František z Dietrichsteina... (foto Milan Karásek)
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Výstava „Klíč k určování pokladů“ opět přivedla do prostor Udírenské věže milovníky starých mincí. (foto Milan Karásek)
Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi
l Spolupráce RMM s Muzejním spolkem v Mikulově na přípravě společných projektů
l Spolupráce s Význačnou kolegiátní kapitulou při proboštském kostele sv. Václava a se
Spolkem přátel Mikulova na přípravě publikace Verbo et exemplo a v souvislosti s mapováním dějin mikulovského kostela a kapituly
l Seminář Společné národnostní menšiny – Moravští Chorvaté, ve spolupráci s Národopisným spolkem Pálava (v rámci měkké části projektu „Kongresové centrum na zámku
v Mikulově“)
l Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově, Židovskou obcí Brno a městem
Mikulovem – účast na jednáních týkajících se záchrany mikve objevené při záchranném
výzkumu v roce 2004
l Spolupráce s Turistickou informační kanceláří Mikulov a Cestovní agenturou Merlin –
prohlídky židovskou čtvrtí
l Spolupráce s Centrem ekologické výchovy Pálava v Mikulově na přípravě naučné stezky
kolem novomlýnských nádrží (texty k historii zaniklé obce Mušov a informace o ptactvu)
l Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK), především Správou CHKO Pálava, při řešení problémů v NPR Lednické rybníky
l Spoluúčast na zabezpečení Vánočního koncertu – Rybova vánoční mše Hej, mistře – spolupráce s uměleckým sdružením Virtuosi di Mikulov
l Spoluúčast na zabezpečení Vánočního koncertu – spolupráce se ZUŠ Mikulov
l Účast na projektu města Mikulova „Krajina našich předků“ – vypracování scénáře a odborný dozor při realizaci filmu, zpracování textové části publikace, organizace exkurze
a mezinárodní konference (projekt viz výše)
l Spolupráce ve věci ochrany Evropsky významných lokalit (EVL), obnovy zeleně a alejí kulturní krajiny na hranici jižní Moravy a Dolních Rakous – spolupráce s odbory životního
prostředí Mikulova a Hustopečí a s Biosférickou rezervací Dolní Morava
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Koncerty a jiné kulturní akce
Koncerty, při nichž bylo RMM pořadatelem či spolupořadatelem:
l koncert komorního orchestru ZUŠ Collegium Magistrorum (v rámci Májového víkendu
na zámku)
l VI. jazzový večer věnovaný Karlu Krautgartnerovi (Klub KK – město Mikulov – Český rozhlas Brno)
l Folkový festival (město Mikulov)
l Mikulovské hudební slavnosti (město Mikulov)
l Adventní koncert (Národopisný spolek Pálava)
l Rybova mše vánoční Hej, mistře (umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov)
Další kulturní akce, při nichž bylo RMM pořadatelem či spolupořadatelem:
l vernisáž katalogu „dílna '06“ (město Mikulov)
l Oblastní výstava vín (Sdružení vinařů Mikulov)
l Napoleon v Mikulově (město Mikulov)
l Landart a dýňová party (CEV Pálava, ZO ČSOP)
l svěcení vína (Sdružení vinařů Mikulov)
l veřejné promítání filmů Krajina našich předků a Úsvit géniů (Muzejní spolek Mikulov)
l beseda o víně s Radkem Johnem (město Mikulov)

Akce nadregionálního významu
Regionální muzeum v Mikulově bylo spolupořadatelem akcí:
XXI. Mezinárodní kytarový festival
pořádá Kytarový festival, o. s., a RMM
Součástí XXI. ročníku MKF bylo 13 koncertů, mistrovské třídy, kurzy, semináře, videoprezentace, výstavy.
8.–14. 7. 2007

Dámský skvostný oděv, v němž byla v roce 1617 pohřbena Markéta Františka z Lobkowicz, rozená z Dietrichsteina. Zejména
plášť – jako snad jediný evropský exemplář – má obrovskou hodnotu pro historii evropské dvorské módy raného 17. století.
(foto Milan Karásek)
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XIV. Mikulovské výtvarné sympozium – „dílna ´07“
pořádá město Mikulov a RMM
21. 7.–18. 8. 2007
III. protohistorická konference – Archeologie barbarů
mezinárodní konference věnovaná problematice doby římské a stěhování národů
pořádalo RMM ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i., Ústavem
archeologie a muzeologie FF MU Brno, Katedrou praktické a experimentální archeologie FHS Univerzity Hradec Králové
29. 10.–1. 11. 2007
Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy
konference s mezinárodní účastí pořádaná při příležitosti dokončení restaurování významné pozdně středověké památky
pořádalo RMM ve spolupráci s NPÚ, o. p., za finančního přispění Jihomoravského kraje
20.–21. 6. 2007

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Archeologie
V roce 2007 proběhla celá řada záchranných archeologických výzkumů, které byly vyvolány především budováním inženýrských sítí v souvislosti s novou bytovou výstavbou. Pouze
v jednom případě bylo zjištění pozitivní (Mikulov – křižovatka ulic Brněnská a U Staré brány). V ostatních případech byl výsledek výzkumu negativní.
Významným způsobem byl rozšířen okruh dobrovolných spolupracovníků muzea, díky
kterým byly obohaceny archeologické sbírky. Spolupráce s nimi umožňuje hlouběji podchytit topografii archeologických lokalit na území okresu Břeclav a vede k záchraně celé
řady movitých archeologických památek a informací o nich.

Historie
V roce 2007 pokračovala rekonstrukce torza dietrichsteinské obrazárny – digitalizace sbírky, doplňování katalogu, shromažďování údajů z historických katalogů. Výsledkem této práce
bude její představení na webových stránkách muzea.
Výzkum historie zámeckých kašen byl ukončen publikováním výsledků v muzejním sborníku RegioM 2007.
Pokračoval výzkum dějin kostela a kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově a výzkum „duchovních“ dějin Mikulova s řadou témat – mikulovská farnost ve středověku, reformace,
protireformace, novokřtěnci v Mikulově, „luterské“ období kostela sv. Václava, piaristé,
kapucíni, církevní nemovité památky, Svatý kopeček.
Byly zahájeny práce na zmapování místopisu Mikulovska ve středověku z pohledu písemných pramenů v součinnosti a spolupráci s poznatky archeologického bádání – problematika Pulína, hranic Moravy a Dolního Rakouska, otázka „jižního“ ramene Dyje, kolonizace, zeměpanský, šlechtický a církevní feudální majetek, genealogie pánů z Pulína a pánů
z Drnholce ve vztahu k rodu Kouniců.

Vinařství a vinohradnictví
V roce 2007 byla zahájena práce na budování databáze v rámci srovnávacího výzkumu vinařských staveb a lisů. Výzkum vychází z cenného historického materiálu učitele a vlastivědného pracovníka Jana Petráka, jenž v letech 1951–1966 sesbíral údaje o 237 lisovnách
nebo sklepích na jižní Moravě a o zhruba stovce vinařských lisů. Databáze historických
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lisů a staveb byla doplňována dle fotografií J. Petráka a také na základě informací získaných od pamětníků, vlastníků vinařských objektů, dále z tisku a literatury. Pro každý lis
byl vypracován protokol (celkem 179 lisů a 175 majitelů z 62 obcí), který obsahuje kromě jména a adresy původního majitele charakteristiku lisu, letopočet jeho vzniku, popis
jeho výzdoby a datum Petrákova výzkumu.
Soustavně byla prováděna dokumentace významných vinařských akcí v regionu – oblastní přehlídka vín v Mikulově, místní výstava vín v Lednici, přehlídka vín – šampiónů, „zarážení hory“ v Mikulově, hodnocení vín Mikulovské podoblasti pro Salón vín, nominační
výstava vín na zámku v Mikulově, vinařská konference VINOENVI, svěcení vína na zámku
v Mikulově, beseda o víně a další.
Nadále byl rozšiřován adresář vinařů, vinařských podniků a firem, vinných sklepů a vinoték.

Přírodovědný výzkum
Zoologie
V roce 2007 pokračoval dlouhodobý průzkum – monitorování ptactva Lednických rybníků a Novomlýnských nádrží. Ptáci Lednických rybníků byli sčítáni devětadvacetkrát, ptáci
Novomlýnských nádrží dvanáctkrát. Větší pozornost byla věnována především vlivu letnění Nesytu na přítomnost ptáků a dále ptákům Zámeckého rybníka v Lednici (součást rezervace) – byli sčítáni dvanáctkrát.
Výsledky za celou dobu pozorování jsou zpracovávány do publikace Ptáci Lednických
rybníků a dlouhodobý monitoring vodních ptáků.
Kromě sčítání ptáků na hladinách bylo sledováno zimování hus a orlů i hnízdění ptáků
na ostrovech Věstonické nádrže – především hus, racků a rybáků.
Při monitorování hnízd čápů bílých na okrese byla provedena kontrola všech stávajících
hnízd a vyhledána nová hnízda, dále byl proveden záznam neobsazených a obsazených hnízd
s počtem vyvedených mláďat.
Entomologie
Výzkum brouků ve sběrné oblasti muzea byl prováděn formou sběru různými metodami.
Jednalo se především o smykání na bylinné vegetaci, sklepávání z keřů a stromů, sběr na
květech bylin, odchyt letících jedinců do sítě, sběr pod kameny a pod kůrou stromů, v mraveništích. Zvláštní pozornost byla věnována stepním a lesostepním biotopům. Celkem bylo absolvováno pět exkurzí na pět lokalit (Dolní Dunajovice, Mikulov-Svatý kopeček, Mikulov-Šibeničník, Mikulov-Turold, Sedlec-Skalky), při kterých bylo nasbíráno cca 200 exemplářů
brouků, z nichž za zmínku stojí např. několik druhů vzácného rodu Phytopecia (Cerambycidae), vzácné a mizející majky (Meloidae).
Botanika
V roce 2007 pokračoval botanický a krajinný výzkum regionu Mikulovska a Hustopečska.
Dokumentovány byly následující lokality:
l prostor bývalé vojenské posádky na území mezi Mikulovem a Klentnicí – tankodrom
a areál kasáren v Mikulově,
l evropsky významné lokality Natura 2000 na území BR Dolní Morava: hraniční hřeben Mikulov–Valtice (Skalky s pokračováním na rakouskou stranu hranice ke Kaller-Heide/Holá
pastviska), Paví kopec, Studánkový vrch, Milovický les (Liščí kopec, Milovická stráň, Vysoký roh), Svatý kopeček, Turold, Slanisko u Nesytu, Úvalský rybník, Rendezvous, niva Dyje
(NPR Křivé jezero, NPR Lednické rybníky, NPP Pastvisko u Lednice), Děvín, Stolová hora
l pobřeží rybníků na potoce Mušlovský
l hřeben Velký Kuntínov (Boleradice–Diváky–Kurdějov)
Dle potřeb zájemců byla vypracována celá řada odborných vyjádření ve věcech týkajících
se úprav krajiny a bylo poskytováno odborné poradenství.
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Spolek přátel židovské kultury v Mikulově představil při zahájení výstavní sezony v synagoze pohřební vůz židovského
bratrstva ze Senice, který se stal součástí expozice na židovském hřbitově, spravované spolkem. (foto Milan Karásek)

Komponovaný program, jímž je každoročně otevírána nová sezona v synagoze, byl již tradičně obohacen četbou z textů
židovských autorů, jejichž moudrost či humor posluchačům přibližuje MUDr. Bohumír Plucar. Exkluzivní výstava fotografií
Karla Cudlína v synagoze byla věnována životu Židů na Ukrajině. (foto Milan Karásek)

PROPAGACE PRÁCE MUZEA
Prezentace práce muzea a aktuální informace o muzejních akcích formou pozvánek byly
celoročně náplní článků odborných pracovníků v místním, regionálním i celostátním tisku, v odborných časopisech a periodických tiskovinách informujících o kulturním dění
v republice (Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, Dějiny a současnost, Místní kultura – měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, Program Brněnsko, ProgRÁMek Slovácka,
MF Dnes, Lidové noviny, Rovnost, Moravský jih, Břeclavsko, Nový život, Zpravodaj MěÚ Mikulov, Hlas Pálavy). Placenou inzerci využilo muzeum pouze v případech tiskovin vyhledávaných kromě turistů také touroperátory (časopis Travel in the Czech – speciální vydání
věnované hradům, zámkům a muzeím). Informace o činnosti instituce podávaly průběžně
aktualizované webové stránky muzea.
Zapojení muzea do projektu Rodinné pasy v roce 2007 mělo kromě služby turistům za
cíl také prezentaci instituce.
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Součástí projektu Interreg byl cyklus přednášek v nově vybudovaném kongresovém centru. Pilotní přednáška pro studenty
gymnázia a žáky základních škol byla věnována jižní Moravě v době římské. Téma zpracoval Mgr. Balazs Komoróczy, Ph.D.,
z Archeologického ústavu AV ČR. (foto Milan Karásek)
Organizace pronájmů nebytových prostor vyžaduje cílenou propagaci, proto muzeum využilo možnosti nabídky rozsáhlejší inzerce v časopise Travel in the Czech (Mladá fronta)
v čísle věnovaném kongresové turistice.
Do publikace Česká republika (Nakladatelství Karel Thomayer), která bude vydána v roce 2008, poskytlo muzeum údaje o mikulovském obřím sudu.
Informace o muzeu je nadále umístěna v Brně na prezentačním panelu muzeí a galerií
jižní Moravy.
Pozvánka na významné muzejní akce byla součástí kulturního kalendáře a informačního
letáku Kulturní léto v Mikulově 2007, vydávaných Městským úřadem v Mikulově.
Náležité propagace se dostalo muzeu i v televizi (ČT) a rozhlase (Český rozhlas Brno,
Rádio Dyje) v souvislosti s otevřením nové expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou,
instalací renesančních šatů Markéty z Dietrichsteina, mezinárodní konferencí a výstavou
Světelský oltář a zřízením archeologické naučné stezky. Několikrát byla veřejnost informována v celostátních mediích o budování kongresového centra na zámku Mikulov (program
INTERREG III A) a opravě barokních plastik a kašen v zámeckém areálu (finanční mechanismy EHP/Norsko).

NÁVRHY A REALIZACE PROJEKTŮ – GRANTOVÁ ČINNOST
Regionální muzeum v Mikulově získalo z programu Iniciativy společenství INTERREG III
A Česká republika-Rakousko grant na vybudování kongresového centra. Velký zámecký
sál, foyer a vinárna se salonkem byly zařízeny moderní technikou a jejich zázemí bylo doplněno o vybavení cateringové kuchyně a o mobiliář přilehlých přednáškových a občerstvovacích prostor.
Část finančních prostředků byla využita na propagaci kongresového centra formou seminářů, oslovujících svými tématy obyvatele regionu a zahraniční sousedy – byl uspořádán cyklus pilotních přednášek a konferencí, které se týkaly společných témat jižní Moravy
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Semináře v rámci projektu Interreg byly doplněny exkurzemi v terénu. Přednášku Opevnění zemské hranice vedl Mgr. Jan
Richter z mikulovského muzea, který provedl studenty gymnázia jednou ze zachovalých pevností.
(foto Pavel Pokorný)
a Dolního Rakouska. V rámci této „měkké“ části projektu bylo ve dnech 10.–16. 6. 2007 realizováno sympozium studentů Wiener Kunstschule, které odborně vedla Mgr. Jitka Pleszová. Práce studentů byly vystaveny v Sále předků.
Ve dnech 20.–21. října 2007 hostilo kongresové centrum mikulovského zámku účastníky
sympozia věnovaného moravským Chorvatům. Organizátoři akce – Regionální muzeum v Mikulově a Národopisný spolek Pálava – pozvali přednášející z České i Slovenské republiky a z Rakouska, kteří se ve svých referátech věnovali životu a tradicím chorvatských menšin a dotýkali se historických souvislostí po politických změnách v roce 1989. Jednáním provedl
prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc., z Filozofické fakulty MU Brno a sympozium doprovodili
ukázkami chorvatských krojů a tanců členové Národopisného spolku Pálava. Akce se zúčastnil
i velvyslanec Republiky Chorvatsko pan Marijan Ramuščak. K sympoziu byla vydána publikace „Chorvaté na Mikulovsku“ v českém a německém jazyce (editor Ing. Stanislava Vrbková).
Součástí projektu byly i přednášky pro žáky mikulovských základních škol a studenty
gymnázia, spojené s exkurzí na témata „Jižní Morava v době římské“ a „Opevnění zemské
hranice“, ke kterým byl také vytištěn informační materiál.
Z finančních mechanismů EHP/Norska získalo muzeum prostředky na záchranu a obnovu plastik v zámeckém areálu, na restaurování kašen a opravu fasád zdí Čestného nádvoří
(projekt „Záchrana drobné a pevnostní architektury“ – finanční mechanismy EHP/Norsko).
Dokumentační středisko moravského židovství získalo v roce 2007 od Nadačního fondu
obětem holocaustu nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „Rozšíření
vzdělávacích aktivit při expozici v mikulovské synagoze v sezóně 2007“. Cílem projektu bylo vybudování informačního prostoru v Horní synagoze, jehož služeb mohou využívat zdarma všichni návštěvníci židovských památek v Mikulově. Byly zakoupeny publikace v českém, německém a anglickém jazyce se vztahem k židovským dějinám a kultuře. Synagoga
byla vybavena osobním počítačem, na kterém budou přístupné offline databáze s židovskou tematikou nebo například soubory fotografií náhrobků židovského hřbitova v Mikulově a kopie dobových fotografií židovského města.
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V říjnu 2007 uspořádalo muzeum jako součást programu Interreg mezinárodní sympozium věnované moravským Chorvatům.
Přednášky doplnila panelová výstava. Pro účastníky sympozia, mezi nimiž byl i velvyslanec Republiky Chorvatsko, připravil
Národopisný spolek Pálava pořad s ukázkami chorvatských krojů a tanců. (foto Pavel Pokorný)
Dokumentační středisko moravského židovství podalo k Nadačnímu fondu obětem holocaustu v roce 2007 žádost o nadační příspěvek na vydání publikace „Židé v Mikulově“ v německém jazyce (autorky textů: Dana Veselská, Stanislava Vrbková, v české verzi vydalo RMM
v roce 2004, v anglické verzi v roce 2005). NFOH přislíbil na vydání publikace příspěvek
50 000 Kč, publikace bude realizována v průběhu roku 2008.

NÁVŠTĚVNOST REGIONÁLNÍHO MUZEA V MIKULOVĚ V ROCE 2007
Regionální muzeum v Mikulově v roce 2007 navštívilo 52 016 platících návštěvníků (srov.
s rokem 2006 – 44 256 návštěvníků), tj. o cca 17,5 % vyšší návštěvnost oproti roku 2006.
l Zámek – expozice: 26 290 návštěvníků (srov. s rokem 2006 – 20 351 návštěvníků),
tj. o cca 29 % vyšší návštěvnost oproti roku 2006
l Synagoga: 6 462 návštěvníků (srov. s rokem 2006 – 6 186 návštěvníků), tj. o cca 4,5 % vyšší
návštěvnost oproti roku 2006
l Expozice Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích: 19 087 návštěvníků (srov. s rokem
2006 – 17 384 návštěvníků), tj. o cca 10 % vyšší návštěvnost oproti roku 2006
l Památník bratří Mrštíků: 177 návštěvníků (srov. s rokem 2006 – 335 návštěvníků),
tj. o cca 47 % nižší návštěvnost oproti roku 2006
Kromě platících návštěvníků navštívilo prostory muzea v roce 2007 cca 18 000 dalších osob
při společenských akcích, vernisážích výstav, koncertech a krátkodobých pronájmech nebytových prostor (srov. s rokem 2006 – cca 16 300 osob).
V roce 2007 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 70 tis. osob (srov.
s rokem 2006 – 60,5 tis. osob).

OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU
Oprava zdi na Zámecké ulici – III. etapa
Cihlová zeď oddělující zámecký park od Zámecké ulice byla působením tlaku zeminy vybočena a hrozilo její zřícení. Dvě třetiny zdi byly opraveny v průběhu let 2003 a 2006. V červnu 2007 byla akce kompletně dokončena. Proběhlo rozebrání zdi, byly zhotoveny nové
základy a odvodnění. Zeď byla následně znovu postavena z nových lícových cihel a vyspárována. Náklady na opravu činily 438 430 Kč.
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Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov
Projekt byl dotován z finančních mechanismů EHP/Norska. Akce sestávala ze čtyř částí:
l oprava fasády Čestného nádvoří
l restaurování sochařské výzdoby na Čestném nádvoří
l restaurování kašny na II. nádvoří
l restaurování kašny pod západní terasou
Na fasádě Čestného nádvoří byly odstraněny nesoudržné a poškozené omítky a aplikovány
omítky nové. Do výšky cca 2 m nad terén byla nanesena sanační omítka a poté byl proveden fasádní nátěr. Dožilé klempířské prvky a střešní krytina byly vyměněny. Byla zrestaurována, zpevněna a zakonzervována veškerá sochařská výzdoba a jednotlivé kamenné prvky
výzdoby. Proběhla úplná rekonstrukce obou kašen, v nichž byla následně instalována a zprovozněna vodní technologie. Akce byla kompletně dokončena v září 2007 a náklady na ni
v tomto roce dosáhly částky 6 726 197 Kč.
Celkové náklady na projekt, který byl realizován v průběhu let 2006–2007, činily
6 756 542 Kč.
Oprava hradebního bastionu s vnitřním schodištěm
Projekt byl dotován z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón – ve výši 200 tis. Kč.
Byly otlučeny poškozené vnitřní i vnější omítky hradebního bastionu a naneseny omítky
nové, zároveň byl proveden fasádní nátěr. Na zavlhlá místa byla aplikována sanační omítka.
Dle původních vstupních dveří byly zhotoveny dvoje nové dveře s kováním. Střešní krytina
byla nahrazena novou krytinou stejného typu. Vnitřní dřevěné točité schodiště bylo demontováno a bude restaurováno. Jeho zpětná montáž se uskuteční v dubnu-květnu 2008,
kdy má být celá akce dokončena. Náklady na opravu bastionu v roce 2007 činily 1 500 000 Kč,
v roce 2008 budou činit cca 180 000 Kč.

Neobvyklá výstava „Umění restaurátorů – restaurátoři umění“ představila návštěvníkům restaurované obrazy z dietrichsteinské galerie s doprovodným komentářem z dokumentací restaurátorských zpráv. (foto Milan Karásek)
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Grafické listy z 18. a 19. století z historické dietrichsteinské sbírky jsou chloubou muzea.
(foto Milan Karásek)
Sanace propadlé části zámeckého nádvoří
V měsíci srpnu došlo na třetím zámeckém nádvoří k propadu části dláždění. Bylo zjištěno,
že působením vody došlo k vymletí kaverny a odplavení cca 50 m3 zeminy do skalní průrvy.
Byla poškozena dešťová a splašková kanalizace a také vodovodní a požární potrubí. Sanační práce zahrnovaly rozebrání dlažby, zabezpečení skalní průrvy, osazení studničních skruží
ke vchodu do jeskyně, zabetonování a zasypání propadu, opravu poškozených podzemních
sítí a opětovné předláždění. Celkové náklady akce činily 100 525 Kč.

INVESTICE
Vybudování kongresového centra na zámku v Mikulově
Regionální muzeum v Mikulově získalo v roce 2006 z programu Iniciativy společenství
INTERREG III A Česká republika-Rakousko grant ve výši 4 150 000 Kč na vybudování kongresového centra na zámku. Stávající zámecké prostory vhodné pro kongresové akce – velký zámecký sál, foyer, vinárna se salonkem – byly zařízeny moderní technikou a jejich zázemí bylo doplněno o vybavení cateringové kuchyně a mobiliář přilehlých přednáškových
a občerstvovacích prostor. Akce byla zabezpečena financemi Evropské unie (75 %), Jihomoravského kraje (20 %) a prostředky ze státního rozpočtu (5 %). Realizace projektu probíhala v roce 2007 a byla rozdělena do třech částí:
l vybavení kongresového centra audiovizuální a prezentační technikou
l vybavení kuchyně gastronomickým zařízením
l vybavení zázemí centra mobiliářem
Audiovizuální a prezentační technika odpovídá nejmodernějším požadavkům a potřebám
kongresových, ale i dalších akcí. Zámeckému sálu – hlavnímu kongresovému prostoru – byl
zachován exkluzivní charakter s možností jeho využití jak ke kongresům, tak k divadelním
a koncertním produkcím či společenským akcím. Audiovizuální a prezentační technika je
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Vernisáž výstavy „Výtvarníci Charty 77“ byla
součástí jedné z nejvýznamnějších mikulovských
akcí – 8. ročníku festivalu Národy Podyjí.
(foto Milan Karásek)

instalována na tomto sále a v přilehlých prostorách, pro případ potřeby využití dalších zámeckých prostor při rozsáhlejších akcích jsou k dispozici dva soubory mobilní prezentační techniky.
Kuchyně vinárny, která je společenským zázemím pro zámecký sál, byla kompletně vybavena odpovídajícím gastronomickým zařízením, umožňujícím uvařit jídlo pro 250 osob.
Součástí této části projektu bylo i vybudování zázemí pro obsluhu.
Vybavení zázemí centra mobiliářem se týkalo především vinárny a přilehlého salonku. Přibyly zde nové stoly s židlemi, nová svítidla, byl zde rekonstruován obslužný pult.
Náklady na vybudování kongresového centra při Regionálním muzeu činily 3 495 836 Kč.
Ostatní finanční prostředky byly využity na propagaci kongresového centra formou seminářů oslovujících svými tématy obyvatele regionu a zahraniční sousedy – byl uspořádán
cyklus pilotních přednášek a konferencí, které se týkaly společných témat jižní Moravy a Dolního Rakouska. Provoz kongresového centra byl zahájen první přednáškou 20. září 2007.
Celkové náklady na projekt Kongresové centrum na zámku v Mikulově (včetně „měkké“ části
projektu – pilotní semináře) činily 3 966 534,87 Kč.
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