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Veřejnost si mohla prohléd-
nout depozitář Muzea Vysočiny 
Třebíč v Kosmákově ulici. 

 Antonín Zvěřina

Podívat se do depozitáře Muzea 
Vysočiny Třebíč se nepodaří každý 
den. V květnu se několika desítkám li-
dí poštěstilo. Depozitář má své místo 
v budově v Kosmákově ulici a prohlí-
dek se v neděli 17. května konalo hned 
několik. 

Vybíráme si tu první a hned za vcho-
dovými dveřmi nás vítá ředitel muzea 
Jaromír Martínek.  Připomíná, že akce 
se koná v rámci oslav Mezinárodního 
dne muzeí. 

„Chceme veřejnost upozornit, že tuto 
budovu využíváme pěl let. Slouží nejen 
jako depozitář, ale i pro odborné pra-
covníky v mnoha oblastech,“ vysvětluje 
Martínek. Muzeum budovu převzalo 
po rekonstrukci v roce 2009 a násled-
ně začalo stěhování. 

Jednalo se o 90 tisíc položek z celko-
vého počtu 160 tisíc inventárních čí-
sel. Nastiňuje historii, kdy sbírky čas-
to měnily sídlo a stěhovaly se z části i 
mimo město. Například byly v Heral-
ticích na faře, v rodném domě Ludví-
ka Svobody, v zámku v Jaroměřicích 
či v Moravských Budějovicích nebo 
v Jemnici. 

„V Jemnici pořád máme pobočku 
s výstavou, v Budějovicích kromě expozic 
a depozitáře i konzervátorskou dílnu,“ 
říká Martínek. Doplňuje, že nyní pře-

vážná většina exponátů má svoje místo 
právě v budově na Kosmákově ulici. 

Objekt má kromě jiného i malý kon-
ferenční sál, který se nyní ale využívá 
k vyrábění koster na betlémy. „V sou-
časné době tam připravujeme historické 
panorama pro expozici v Malovaném 
domě. Otevření plánujeme v příštím roce 
v bývalí informační kanceláři,“ poukazu-
je Martínek. 

Právě tam bylo ještě v šedesátých 
letech provozováno kruhové panora-
ma města pro stereoprojekci. „Umís-
tíme ho zpět s malou změnou, že bude 
v digitální podobě,“ vysvětluje Martí-
nek. 

Dále nás upozorňuje na příjezd ze 
Znojemské ulice, kde se nachází i 
karanténa, aby se do budovy nedosta-

ly nežádoucí plísně či broučci. Ve tře-
tím patře se slova ujímá Jaromír Bašta. 
Upozorňuje nás, že už se nacházíme 
v prostorách, které nejsou běžně pří-
stupné a dveře jsou zakódované.

„Depozitář v tomto patře obsahu-
je historické předměty a druhá část 
je plná herbářových položek a příro-
dovědných sbírek,“ poukazuje. Mar-
tínek netají, že pracovníci muzea 
měli strach, okna na jih nezabezpečí 
potřebnou teplotu. Projektant pro-
to depozitář oddělil chodbou okna 
vybavil žaluziemi. 

Tím se daří v depozitáři udržovat 
potřebnou teplotu kolem dvaceti 
stupňů a vlhkost na padesáti procen-
tech. To umožňují i dva topné okruhy, 
jeden do depozitáře a druhý do běž-

ných prostor. To už se slova ujímá Pav-
lína Peřinková. 

„Herbář čítá přes 60 tisíc položek. 
Zaměřen je převážně regionálně, to zna-
mená na bývalý okres Třebíč s men-
ším přesahem. Přesto patří k největším 
v republice,“ říká. Doplňuje, že zoolo-
gická a entomologická sbírka má roz-
sah menší. 

Je to tím, že botanické sbírky mají 
svůj začátek už na konci 19.století se 
vznikem Muzejního spolku. Zoologie 
se v muzeu začala formovat až v deva-
desátých letech minulého století. Něk-
teré exponáty sem přešly na začátku 
20. století z Náměště nad Oslavou. 

Dozvídáme se, že největším pro-
blémem sbírek je lokalizace jednotli-
vých nálezů. „Pokud není zřejmé, odkud 
pochází, ztrácí svoji hodnotu,“ pouka-
zuje Peřinková. Připouští, že v posled-
ní době dochází v této oblasti také ke 
fotografování. 

Vysvětluje, že sbírky mají svůj účel 
pro budoucnost, kdy slouží k vědec-
kým výzkumům. Odborníci objíždě-
jí různé herbáře po celé republice a 
zkoumají, jak se třeba taková pampe-
liška geneticky vyvíjí. 

„Třeba u slepýše křehkého se asi před 
dvěma lety zjistilo, že na našem území 
neprobíhá jenom jedna genetická linie, 
ale dvě,“ poukazuje Peřinková. Nazna-
čuje, že se výzkum také zaměřuje, jak 
člověk do přírody zasahuje. Které rost-
liny či živočichové z krajiny mizí. „I 
to jsou důvody, proč se tím zabýváme,“ 
naznačuje Peřinková.

Depozitář potřebuje stálou teplotu

PAVLÍNA PEŘINKOVÁ vysvětluje princip zakládání herbáře.
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