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Sbírkotvorná činnost v číslech
Počet inventárních čísel
Počet přír. č.
zapsáno v BACHu
Podsbírka
celkem
vyřazeno v roce zapsáno v roce
nebo DEMUSu
k 31. 12. 2018
2018
2018
k 31. 12. 2018
Historicko-uměnovědná
16 412
0
15
29 984
Archeologická
82 783
48 712
0
14
Etnografická
5 834
1 449
0
19
Přírodovědná
3 021
3 021
0
0
Muzeum Bučovice
8 702
7 245
0
1
Celkem

130 324

76 839

0
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Selekce
Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo 18. 12. 2018.
Za rok 2018 bylo zapsáno 49 přírůstkových čísel (48 ve Vyškově a 1 v Bučovicích). V souladu se sbírkotvorným
plánem muzea byly sbírky rozšiřovány vlastními výzkumy a sběrem, ale především dary. Přírodovědné sběry
(hmyz a ptáci) budou zapsány po preparaci.
V rámci dokumentace 2. poloviny 20. stol. a dokumentace současnosti byly získány např. písemnosti Sokola
Vyškov, šátek ze sokolského sletu z roku 1948, kuchyňský robot s příslušenstvím a robot (vařič) Vařenka
ROMO.
Stěžejní sbírkové fondy – Musil, Rodáci a krajané, Fotografie a Všeobecná historie byly doplněny darem
o fotografie Elišky Misákové, krejčovského šicího stroje, pánského obleku, plynového ohřívadla
s 2 žehličkami, 2 karafami a cestovním kufrem.
Přírodovědec provedl průzkum lokality kolem rybníků Kačenec I a Kačenec II v rámci ornitologické vycházky
„Za vodním ptactvem kolem rybníků“. Byl zde zjištěn a potvrzen výskyt na Vyškovsku vzácného druhu husice
nilské. Seznamování s místní faunou a florou probíhalo v teoretické rovině.
Byly převzaty archeologické nálezy z výzkumu a prospekce ÚAPP Brno, v.v.i. z lokalit Křenovice, Holubice,
Hodějice, Dražovice, Komořany, Ivanovice na Hané, Švábenice a Šaratice. Organizace Muzeum Blanenska,
p.o., a Muzeum Regionu Boskovicka, p.o. postoupily Muzeu Vyškovska, p.o. archeologické nálezy, které byly
do jejich organizací předány nálezci, avšak jejich lokace spadala do území okresu Vyškov. Od jednotlivců bylo
převzato 8 předmětů. Vlastním výzkumem na přístavbě ZŠ a MŠ Pustiměř bylo získáno 122 nálezů z neolitu,
výzkumem v prostoru za zámkem bylo získáno 361 nálezů ze středověku a novověku.
Systematicky byly pořizovány historické i současné fotografie a pohlednice Vyškova a vyškovského regionu.
Ve Vyškově i v Bučovicích byla průběžně prováděna fotodokumentace muzejních akcí a fotodokumentace
proměn obou měst. V Muzeu Bučovice byla zdokumentována stálá expozice před její likvidaci. Rovněž byl
zdokumentován stav bývalých UP závodů před začátkem demolice.
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Konzervátorská péče o sbírky byla zajištěna v potřebném rozsahu, včetně preventivní ochrany nově získaných
sbírkových předmětů. Byly kontrolovány vlhkostní a teplotní podmínky depozitářů.

Tezaurace
Řádná evidence přírůstků ve sbírce muzea byla zajištěna. Do přírůstkových knih bylo zapsáno celkem
49 přírůstkových čísel (48 ve Vyškově a 1 v Bučovicích), z toho 26 bylo zpracováno i ve II. stupni. Dále bylo do
II. stupně převedeno 92 starších přírůstkových čísel (5 779 inv. č.).
V pravidelných termínech byly zpracovány podklady pro evidenci sbírek v CES. Dne 31. 1. 2018 bylo
Ministerstvem kultury potvrzeno poslední hlášení do CES z roku 2017 (ze dne 21. 12. 2017). Hlášení
aktualizací do CES ze dne 2. 5. 2018 bylo Ministerstvem kultury potvrzeno 14. 6. 2018, poslední hlášení bylo
odesláno 20. 12. 2018.
Probíhalo systematické zpracování sbírek. Kurátoři sbírek průběžně pokračovali v přepisu sbírkových
předmětů do systému BACH včetně provádění oprav a doplňování údajů. Byla zakoupena novější verze
programu Demus, a to licence Demus10 pro správu a údržbu přírodovědné sbírky. V rámci seznamování se
se sbírkou provedl přírodovědec kompletní revizi dermoplastických preparátů a preparátů
v lihových/formalínových válcích a částečnou revizi herbářových položek.
Inventarizace sbírek byla provedena v rozsahu 6 768 inventárních čísel.
Na základě Příkazu ředitelky Muzea Vyškovska, p.o., k provedení inventarizace sbírky Muzea Vyškovska v roce
2018 evidenční č. 22/IŘA ze dne 25. 5. 2018 proběhla inventarizace části sbírky Muzea Vyškovska v rozsahu
stanoveném Plánem inventarizace sbírky Muzea Vyškovska na léta 2013–2022.
Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a změně některých dalších zákonů, v platném znění, § 3 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000
Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších
zákonů, v platném znění. Inventarizace sbírek probíhala vždy komisionálním způsobem.
Inventarizace byla provedena v době od 25. 5. do 30. 11. 2018 u všech podsbírek kromě podsbírky
přírodovědné, která byla kompletně inventarizována v roce 2014 z důvodu odchodu přírodovědce do
starobního důchodu.
Komise při kontrole provedla ověření souladu evidenčních záznamů vybraných sbírkových předmětů se
skutečným fyzickým stavem a počtem předmětů porovnáním inventarizovaných sbírkových předmětů
s příslušnými záznamy ve sbírkové evidenci 1. i 2. stupně. Byl posouzen stav předmětů a způsob uložení,
včetně posouzení potřeby preparace, konzervace či restaurování.
Komise vyhotovila o průběhu inventarizace každé části sbírky (podsbírky) Inventarizační zápis. Provedení
inventarizace bylo označeno do evidenčního záznamu (karty) razítkem INV 2018.
Kontrolované podsbírky
Historicko-uměnovědná, část uměnovědná – Mgr. Zdeňka Jeřábková, kurátorka
-

kontrola v rozsahu 237 inventárních čísel

-

všechna inv. č. byla dohledána

Historicko-uměnovědná, část historická – Mgr. Renata Kotulánová, kurátorka
-

kontrola v rozsahu 1 308 inventárních čísel

-

19 inv. č. nebylo dohledáno, 7 inv. č. je neúplných
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Etnografická – Mgr. Petra Minářová, kurátorka
-

kontrola v rozsahu 541 inventárních čísel

-

15 inv. č. nebylo dohledáno

Archeologická – Mgr. Klára Rybářová, kurátorka
-

kontrola v rozsahu 3 198 inventárních čísel

-

9 inv. č. nebylo dohledáno

Muzeum Bučovice – RNDr. Michaela Králíková, Ph.D., kurátorka
-

kontrola v rozsahu 1 484 inventárních čísel

-

66 inv. č. nebylo dohledáno, 2 inv. čísla jsou neúplná

Nápravná opatření:
1. Chybějící inv. č. i scházející jednotlivé kusy náležející k nalezeným inv. č. budou dále hledány – zpráva
o výsledku hledání bude předložena ředitelce – termín: do 30. 11. 2019.
2. Pokud tato inv. čísla nebudou dohledána v termínu do 30. 11. 2019, provést výběr, zda budou dále
hledána nebo bude připraven návrh na jejich vyřazení ze sbírkové evidence – termín: do 31. 12. 2019.

Péče o sbírky
Pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovali kurátoři stav sbírek v expozicích a depozitářích. Dvakrát
provedly kontrolu i konzervátorka a vedoucí oddělení odborných činností.
Klimatické podmínky v centrálním depozitáři v Dědicích a v depozitářích č. 2, 4 a 7 v Bučovicích jsou
monitorovány pomocí záznamové techniky Datalogger. V říjnu byla ve všech depozitářích a expozicích ve
Vyškově, Dědicích i Bučovicích provedena preventivní dezinsekce. Po výměně oken v depozitářích ve Vyškově
se zde zlepšily teplotní podmínky. Ve Vyškově byly k vybraným sbírkovým předmětům v expozicích
a depozitářích umístěny reflexní značky pro případ nutnosti jejich evakuace.
Stav depozitářů
Předměty ze sbírky Muzea Vyškovska jsou uloženy v několika depozitářích. Jedná se o centrální depozitář
v Dědicích, depozitáře na zámku ve Vyškově, depozitáře na zámku v Bučovicích, špitálek sv. Anny a hala ZOD
Haná v Hošticích. Rozloha depozitárních a skladovacích prostor činí cca 1 532 m2. Řada sbírkových předmětů
je instalována v expozicích a jsou umístěny také na chodbách objektu zámku Vyškov a v kancelářích. V kapli
Žarošských v Bučovicích, která je v majetku města Bučovice, jsou umístěné náhrobní desky.
Všechny objekty využívané muzeem jako depozitáře, které jsou v majetku Jihomoravského kraje, jsou
zabezpečeny PZTS napojeným na PCO Policie ČR (zámek Vyškov, centrální depozitář Dědice a špitálek sv.
Anny). Dva z nich, zámek Vyškov a centrální depozitář Dědice, jsou vybaveny také EPS napojenou na PCO HZS
JMK.
Konzervátorská a restaurátorská činnost
Konzervátorka zajišťovala dezinfekci a konzervování sbírkových předmětů. Významné zásahy provedla na
52 předmětech, menší zásahy na 136 předmětech. Přednostně byly ošetřovány přírůstky, předměty určené
na aktuální výstavy a předměty z expozic. Jednalo se o:
předměty ošetřené ve větším rozsahu: 52 ks
- mísa N 1891
- talíř N 2439
- plastika ve skleněné skříňce N 2972
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-

plechová cedule s názvem ulice H 29200
stolařský kolovrátek N 5815
plynová kamna 1/2018 + žehličky 2/2018 2 ks
lyže H 28702
citera H 15331
ocílka H 1412
razidlo H 22591
dřevěný záchod H 29084
archeologická keramika A-B 8, A-B 10, A-B 4, A-B 764, A-B 2, A-B 60, A-B 61, A-B 62
olejomalba na plátně Madona s Ježíškem H-B 21
hasičské stříkačky 2ks H-B 503, H-B 504
elektrický vařič Romo 42/2018
sud N 5834
lis na ovoce N 5833
vidle N 598
krpík H 1561
žehlička H 1440
rámy obrazů 43/2013, 44/2013, 45/2013
kožený opasek gen. Skřivánka H 20081/2
kožená brašna gen. Skřivánka H 20081/1
velká arabská naběračka – H 29060
cestovní kufr Musil – H 29010
kalamář H 1410
rám zrcadla H 27399
arabský hmoždíř – H 29057
gramofonová skříňka – H 28719
keramická nádoba z expozice – A 7614
keramická nádoba z expozice velká – A 5635
sáně – N 5783
sokol ze sokolského praporu – H-B 5327
selské židle 4 ks – N-B 568, 570, 571, 572
stůl – N-B 574
malovaná selská truhla – N-B 610
rohová skříňka – H-B 5578

předměty, u nichž byly provedeny méně náročné zásahy: 136 ks
Kovové archeologické nálezy: 59 ks
- spona A 38753, ocílka A 38754, fragment A 38750, fragment A 38755, dýka A 38749, ostruha (2 ks) A
38744, zlomky (2ks) A – 38756, jednobřitá dýka A-B 796, klučnice A-B 810, tesák Konůvky A-B 805,
vinařský nůž A-B 808, třmen jezdecký A-B 803, udidla – A 38745, vinařský nůž A 38747, železné
zákolníky (3 ks) A 38756, nože (26 ks) A 38746, podkovy 9 ks A 38752, hřeb A 38756/2, očko A 38754,
zákolník A 38751/1, zlomky Ivanovice A 18204, bronzový srp A 27314
Ostatní: 77 ks
- keramická forma srdce N 5813
- rámy obrazů H 28664, H 28665, H 28666
- židovská kořenka H 85429
- kabát H 24751
- bronzový srp A 27314
- psací stroj H-B 6781
- šicí stroj 3/2018
- lustr H 28560
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cechovní truhlice H 22678
forma bábovka H-B 4757
přesleny – A-B 683, A-B 681, A-B42, A-B 688, A-B 218
závaží – A-B 704, A-B 701, A-B 706, A-B 707
noční stolek 133/2017
židle 135/2017
střelecký terč N 566
dýka H-B 4941
sádrová plastika H 14893
smaltovaný pohár H 25148
sklenička H 15636
ozdoby na velblouda 2ks N 307, N 308
polštáře arabské 3 ks PEH 80
kovové nádoby arabské 4 ks H 29071/1,2, H 29079, H 29003/1
kovové naběračky arabské 2 ks – H 29075, H 29078
dřevěné lžíce arabské 2 ks – H 29076
hudební nástroj arabský PEH 85
stan arabský PEH 84
4 ks broušené poháry H 22584, H 22587, H 22589, H 24047
pohovka zelená H 28432
komoda intarzovaná H 26.616
stůl oválný H 27247
skleník H 27245
mísa s uchy drátovaná N 5819
křeslo arabské N 314
televizor H 28476
kočárek H 28056
židovské modlitební řemínky 2 ks H-B 5667
Doplnění formalínu a lihu do preparátů – 20 ks P 2150, 2151, 2139, 2140, 2141, 2152, 2153, 2133,
2136, 2137, 2138, 2134, 2135, 2154, 2155, 2156, 2158, 2159, 2157, 2184.

Dodavatelsky proběhlo restaurování těchto předmětů:
- střelecký terč N 559
- obrazy na skle N 768, N 854, N 3012, N 3019
- kniha Bible svatováclavská H 12613
- kniha Pautnjk Křtinský H 20853
- lovecká puška H-B 565
- cechovní postavníky N-B 526, N-B 533
- malba obrazu Madona s Ježíškem H 219
- obraz Madona Brněnská H 180
- obraz Sv. Jan Nepomucký H 26518
- obraz Margareta a Gustav Skutezky H 26706
- rám obrazu Madona s Ježíškem H 219
- rám obrazu Sv. Hubert H 182
- barokní socha sv. Jana Nepomuckého H 27279

Výpůjčky sbírkových předmětů
MV jako půjčitel:
Předměty z muzejní sbírky byly půjčovány zejména na výstavy (expozice), vědeckým institucím, vysokým
školám:
- Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
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Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Muzeum Brněnska, p.o.
Město Rousínov
Galerie výtvarného umění v Chebu
Barbora Kachlíková (výstava Tři generace rodiny Kachlíkovy)
Dlouhodobé výpůjčky
Obec Holubice (do 18. 4. 2022)
Moravské zemské muzeum (do 31. 5. 2022)
Vlastivědné muzeum v Olomouci (do 30. 11. 2022)
Knihovna Karla Dvořáčka (do 28. 4. 2027)
Zoopark Vyškov (do 30. 11. 2021)
EMS-PATVAG (do 31. 3. 2021)

MV jako vypůjčitel:
- Masarykovo Muzeum v Hodoníně, p.o.
Dlouhodobě jsou vypůjčeny předměty:
pro expozici Aloise Musila
- puška Lancaster (Muzeum města Brna, p. o. – do 31. 12. 2020)
- astroláb, teodolit a stativ (Technické muzeum v Brně – do 30. 6. 2020)
- sokol (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o. – do 13. 7. 2021)
pro expozici Příroda Vyškovska:
- vejce (Muzeum Komenského v Přerově, p.o. – do 14. 6. 2019)
Za evidenci smluv o výpůjčkách odpovídala organizační pracovnice.
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Muzeum Vyškovska, p.o., využívá pro prezentační účely prostory na zámku ve Vyškově, prostory na zámku
v Bučovicích a příležitostně kapli sv. Anny ve Vyškově. Z důvodu zavedených úsporných opatření bylo
v měsících leden až březen 2018 uzavřeno detašované pracoviště Muzeum Bučovice.

Stálé expozice
V Muzeu Vyškovska, p.o., bylo návštěvníkům přístupných 7 stálých expozic, které jsou instalovány v Muzeu
Vyškovska. Expozice v detašovaném pracovišti Muzeum Bučovice byla z důvodu připravované rekonstrukce
odinstalována.
Expozice dle data vzniku:
Vyškovská lidová keramika: 1954
Vyškovsko do roku 1850: 1972, menší úpravy 2005
Národopisná expozice: 1973, úpravy 2007
Bučovice v dějinách: 1982 (zrušena 2018)
Pravěk Vyškovska: 1989
Středověk: 2005
Expozice k životu a dílu Aloise Musila: 2014
Vyškovsko od roku 1850: 1992, úpravy 1994 (zrušena v prosinci 2013)
Příroda Vyškovska: 2016
Jak vyplývá z výše uvedeného stáří expozic, vznikla nejstarší expozice muzea před více než 60 lety, nejmladší
z nich byla otevřena v roce 2016. Ostatní jsou (nebo byly) ze 70., 80., 90. let 20. století a začátku 21. století.
Vzhledem k rychlému vývoji využívané techniky v posledních desetiletích, k současným trendům muzejních
prezentací a požadavkům návštěvníků je tedy většina z nich daleko za hranicí své životnosti.
Přesto všechno si alespoň část expozic stále uchovává didaktický charakter a nejsou tedy alespoň pro školy,
které činí velké procento návštěvnosti muzea, nezajímavé. To ovšem neplatilo o expozici Bučovice v dějinách.
Proto také byla přednostně vybrána k realizaci obměny.
V prosinci 2017 byla dokončena projektová dokumentace na realizaci nové expozice Životem a časem po
Bučovicku. Z důvodu prodlevy příslušného stavebního úřadu ve vydání stavebního povolení musela být
samotná realizace odložena až na rok 2019. Správce objektu Státního zámku Bučovice (Národní památkový
ústav, státní příspěvková organizace) provedl na naši žádost výměnu/repasi oken (z důvodu jejich velmi
špatného stavu) v prostorách využívaných pro Muzeum Bučovice.
Z důvodu opravy oken v objektu zámku Vyškov musely být na podzim 2019 postupně dočasně uzavírány
jednotlivé expozice. Národopisná expozice musela být deinstalována, jelikož vestavěná konstrukce vitrín
zakrývala okna. Následně bylo zpracováno libreto Lidová kultura Vyškovska pro uskutečnění obměny
národopisné expozice.

Realizované výstavy
K pořádání temporálních výstav využívalo muzeum v objektu zámku Vyškov sály Galerie Orion, Velký výstavní
sál, Zámecká komora a dočasně sál po zrušené expozici Vyškovsko od roku 1850. Ve Vyškově jsou výstavy
pořádány ještě v kapli sv. Anny a v Muzeu Bučovice je také k dispozici výstavní sál.
Ve výstavních prostorách muzea se uskutečnilo 27 výstav: 8 autorských, či spoluautorských, 8 zapůjčených
od jiných muzeí, 11 od ostatních subjektů.

7

Z toho: Muzeum Vyškovska (zámek) 21, kaple sv. Anny 2, Muzeum Bučovice 4.
Na osmi autorských (či spoluautorských) výstavách byly prezentovány obrazové materiály muzea, exponáty
ze sbírky Muzea Vyškovska a činnost odborných pracovníků. Jednalo se o výstavy: Vánoce ve světě (připravily
výstavářka a muzejní pedagožka), Vánoce našich předků (připravili historička a dokumentátor), A to jste ještě
neviděli (ve spolupráci s odbornými pracovníky muzea připravila výstavářka), Vyškov po požáru 1917
(připravila historička v rámci kampaně Muzea a Velká válka), Rok 1968 na Vyškovsku (připravila historička
a muzejní pedagožka), Zámek ve Vyškově (připravili odborní pracovníci muzea v součinnosti s externími
spolupracovníky), Od Barbory po Tři krále (připravily muzejní pedagožka a etnografka).
Výběr obrazových materiálů a předmětů ze sbírky Muzea Vyškovska byl ke zhlédnutí také na výstavách Vyškov
v období první republiky a dnes, Putování za předky a Za slabikářem do muzea.
Název výstavy

Termín

Výstavní
sál

Vyškov – zámek
Šťastný život v secesi
Vánoce ve světě
Egypt dar Nilu
Nositelé tradic
Lucemburské opráski
Vyškov po požáru 1917
Hedvábná cesta
A to jste ještě neviděli! aneb nové přírůstky v muzeu
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Historie Židů v Čechách a na Moravě
Malé hospodyňky
Proměny Vyškova
Letecké a jiné modely
Putování za předky
Jiří Foltýn Jinou krajinou – fotografie
Vyhnaní
Vyškov v období první republiky a dnes
Rok 1968 na Vyškovsku
Planetami Malého prince
Od Barbory po Tři krále
Zámek ve Vyškově
Název výstavy

2. 11. 2017 – 2. 1. 2018
24. 11. 2017 – 7. 1. 2018
5. 12. 2017 – 20. 2. 2018
18. 1. – 8. 4. 2018
1. 3. – 29. 4. 2018
7. 3. – 29. 4. 2018
8. 3. – 10. 5. 2018
25. 4. – 1. 7. 2018
16. 5. – 27. 5. 2018
3. 5. – 24. 6. 2018
1. 6. – 2. 9. 2018
7. 6. – 24. 6. 2018
1. 7. – 14. 8. 2018
4. 7. – 27. 9. 2018
12. 7. – 31. 8. 2018
31. 8. – 30. 9. 2018
5. 9. – 4. 11. 2018
9. 9. – 4. 11. 2018
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
20. 11. 2018 – 6. 1. 2019
23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
Termín

1P
ZK
VVS+GO
1P
ZK
GO
VVS
1P
VVS
GO
ZK
VVS
VVS
1P
GO
VVS
GO
ZK
GO
ZK
1P
Výstavní
sál

11. 5. – 13. 5. 2018
30. 6. – 16. 9. 2018

-----

13. 3. – 20. 5. 2018
5. 6. – 31. 8. 2018
12. 9. – 11. 11. 2018
27. 11. – 30. 12. 2018

---------

Vyškov – kaple sv. Anny
Výstava bonsají
Hledání ztraceného světa
Bučovice
Kraslice a kukuřičné šustí
Kdo si hraje, nezlobí!
Za slabikářem do muzea
Vánoce našich předků
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Expozice a výstavy připravované ve spolupráci s jinými organizacemi
Pokračovala spolupráce s Muzeem zemědělských strojů Hoštice-Heroltice, v rámci jehož expozice jsou
vystaveny historické zemědělské stroje z etnografické podsbírky Muzea Vyškovska.
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Přednášky pro veřejnost
Pro veřejnost připravilo muzeum 4 přednášky v Muzeu Vyškovska, 1 v Muzeum Bučovice, 1 exkurzi z Muzea
Vyškovska a 1 z Muzea Bučovice a 1 přednášku mimo muzeum:

Muzeum Vyškovska


22. 3. 2018

Za ptáky do Kamerunu – Mgr. Lukáš Bobek



12. 4. 2018

Od Alexandra k Čingischánovi. Válečná tažení na Hedvábné cestě – přednáška
spojená s komentovanou prohlídkou výstavy Hedvábná cesta – PhDr. David
Majer



27. 9. 2018

Rodopis – koníček na celý život – Helena Voldánová



24. 10. 2018

Hanácký Stonehenge. Kalendárium doby kamenné v Brodku u Prostějova –
PhDr. Pavel Fojtík (v rámci Mezinárodních dnů archeologie)

Muzeum Vyškovska – exkurze (komentovaná přírodovědná procházka)


5. 10. 2018

Za vodním ptactvem kolem rybníků – Mgr. Lukáš Bobek

Mimo muzeum


15. 11. 2018

Za ptáky do Kamerunu – Mgr. Lukáš Bobek – pro Univerzitu třetího věku
v Knihovně Karla Dvořáčka

Muzeum Bučovice


11. 10. 2018

Baron Trenck: pravá tvář známého velitele pandurů – Doc. RNDr. Petra
Urbanová, Ph.D.

Muzeum Bučovice – exkurze (komentovaná archeologická procházka)


20. 10. 2018

Expedice Černov – Mgr. Klára Rybářová a Mgr. Lubomír Vrána (v rámci
Mezinárodních dnů archeologie)

Akce pro veřejnost (pro děti i dospělé)
Vyškov
Doprovodný program k výstavě Egypt dar Nilu nazvaný Tajemství faraonovy hrobky. Pro rodiče s dětmi jsme
připravili objevitelský kufřík s doprovodnými aktivitami k výstavě ve 2 variantách pro děti 6-10 a 11-15 let.
Děti si vyzkoušely práci egyptologa a objevily tajemství země faraonů. Byly zpracovány dva pracovní listy –
Putování s Míu a Tajemství faraonovy hrobky. Kufřík si zapůjčilo 19 dětí.
Komentovaná prohlídka výstavy Egypt dar Nilu – členové dějepisného kroužku ZŠ Nádražní 5 si s naší muzejní
pedagožkou připravili dvě komentované prohlídky výstavy, na které navazovala tvořivá dílna (vyráběla se
egyptská čelenka, amulet pro štěstí nebo se restauroval egyptský reliéf). Prohlídky se zúčastnilo 54 osob.
Jarní prázdniny v muzeu – 6. – 8. 2. 2018 – uskutečnily se tři typy dílen:


Prázdniny v Egyptě – cesta za tajemstvím faraonů do starověkého Egypta – vyráběla se čelenka
s kobrou, amulet nebo egyptský reliéf.



Masopustní masky
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Panenka z kukuřičného šustí

Celkem se 13 dílen zúčastnilo 79 osob.
Masopust držíme, nic se nevadíme... – 13. 2. 2018 – etnografka Muzea Vyškovska zorganizovala ve spolupráci
se ZŠ Nádražní 5 tradiční masopustní průvod maškar, který za doprovodu harmonikáře prošel městem se
zastávkou v Knihovně Karla Dvořáčka. Průvodu přihlíželo cca 350 osob.
Módní přehlídka Denisadesign – 1. 3. 2018 – ve spolupráci s muzeem uspořádala textilní a oděvní výtvarnice
Denisa Richterová – přehlídku vidělo 195 osob.
Velikonoční dílna – 24. 3. 2018 – návštěvníci se seznámili s tradičními technikami zdobení velikonočních
kraslic – slámou, vyškrabáváním, voskovým reliéfem, decoupage, madeirové kraslice, které si sami vyzkoušeli,
naučili se plést pomlázku z vrbového proutí, vyrobit si velikonočního zajíčka z kukuřičného šustí nebo
nazdobit velikonoční perník. Dílnu navštívilo 125 osob.
XIV. vyškovská muzejní noc – 18. 5 2018. Muzeum Vyškovska se již tradičně připojilo k akci Festival muzejních
nocí. Pro návštěvníky byl kromě volného vstupu do stálých expozic, na právě probíhající výstavy a do
historického sklepení připraven atraktivní doprovodný program ve výstavních sálech i na nádvoří před
zámkem (vystoupení skupiny historického šermu, výtvarná dílna pro šikovné děti, středověká dílnička
s archeoložkou, přírodovědná laboratoř, divadelní představení Furiantská pohádka a žonglérské představení,
orientální a ohňová show, malování na obličej) a muzejní kvíz. Dějepisný kroužek ZŠ Nádražní 5 si připravil
kostýmovaný výklad v expozicích s úkoly. Nadace Letecké historické společnosti Vyškov připravila volnou
prohlídku leteckého muzea. 1 750 návštěvníků.
ZUŠ OPEN – 24. 5. 2018 – Základní umělecká škola Vyškov se zapojila do II. ročníku celostátního happeningu
základních uměleckých škol ve veřejném prostoru – tentokrát v Muzeu Vyškovska, kde se představil výtvarný,
hudební a taneční obor. Na akci přišlo 250 diváků.
Den otevřených dveří Muzea Vyškovska – 27. 6. 2018 – po celý den se odborní pracovníci věnovali
návštěvníkům muzea, kteří měli volný vstup do všech stálých expozic a na výstavy. Ve stálých expozicích byl
pro návštěvníky připraven kostýmovaný výklad v podání členů dějepisného kroužku při ZŠ Nádražní 5, Vyškov.
Každou celou hodinu se uskutečnila komentovaná prohlídka zámku. Program byl zaměřen především na
školní třídy, které využily volný závěr školního roku k návštěvě muzea. Připravili jsme úkoly a kvízy, při kterých
se děti zábavnou formou seznámily s činnostmi muzejních pracovníků. S naší konzervátorkou si návštěvníci
zkusili ošetřování kovů, lepení keramiky, retušování. Zúčastnilo se 330 osob.
Muzejní dílničky pro šikovné ručičky probíhaly v období letních prázdnin. V tomto roce byly zaměřeny na
středověk, pravěk, keramiku, přírodu a výstavy Malé hospodyňky a Letecké a jiné modely. Celkem se
uskutečnilo 55 dílen pro 449 dětí včetně doprovodu.


Dotkni se pravěku:
- Pravěká keramika a umění – jeskynní obrazy
- Něco ze života pravěké ženy – drcení obilí, tkaní na hřebenovém stávku
- Něco ze života pravěkého muže – kamenný přívěšek a vrh oštěpem



Středověk hravě:
- Rytíř a jeho dáma – kůň na tyči, štít nebo středověká pokrývka hlavy – henin
- Králův zlatník – královská koruna nebo zlaté královské jablko



Malé hospodyňky:
- Nábytek pro panenky – originální kus nábytku do domečku pro panenky
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-

Dobroty pro panenky – dobroty pro panenky jako opravdové



Letecké a jiné modely:
- Letadla – originální kluzák z pěnovky



Keramika:
- Keramická dílna – práce s keramickou hlínou podle vlastní fantazie
- Glazování – zdobení oxidy a glazování výrobků z keramické dílny



Příroda:
- Svět rostlin – originální misky s otisky přírody
- Svět živočichů – ptáček z vlny

Dny evropského dědictví – Dny památek Vyškov – 8. – 9. 9. 2018. V tyto dny jsme zpřístupnili své objekty:
Zámek, kde si návštěvníci mohli prohlédnout zdarma všechny stálé expozice a výstavy Vyhnaní, Vyškov
v období první republiky a dnes, Putování za předky, Rok 1968 na Vyškovsku, která byla v sobotu 8. 9. 2018
slavnostně zahájena.
Kapli sv. Anny, kde si kromě samotného objektu měli možnost prohlédnout výstavu Hledání ztraceného světa,
na které byly k vidění veduty slavných středomořských měst a přístavů v grafice 19. století.
V Muzeu Vyškovska jsme pro děti připravili na sobotu dílnu s tvořením z papíru. V rámci projektu „100 lip –
100 oslav“ ke stému výročí vzniku republiky byla před muzeem vysázena lípa srdčitá. Po oba dny proběhla
vždy 2 vystoupení skupiny historického šermu na nádvoří zámku. Akce byla uspořádána ve spolupráci
s městem Vyškovem a zúčastnilo se jí 2 856 návštěvníků (2 700 MV + 156 kaple sv. Anny).
10. prodejní burza minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin – 13. 10. 2018 –
256 návštěvníků.
Konference Alois Musil a jeho odkaz – 17. 10. 2018 – téma konference: Alois Musil – vědec – cestovatel –
kněz – spisovatel – člověk. V roce 2018 jsme si připomněli 150. výročí jeho narození. Významné výročí bylo
příležitostí k prezentaci nových poznatků o jeho životě a díle. Na konferenci zaznělo šest příspěvků, které byly
publikovány ve sborníku. Konference se zúčastnilo 54 posluchačů.
Výtvarná dílnička Korálkový svět – 8. 11. 2018 – v rámci výstavy Planetami Malého prince proběhla výtvarná
dílna, na které si mohli účastníci vyrobit s autorkou výstavy Alicí Dostálovou svého korálkového malého
prince. Vyrábělo 11 dětí.
Pátý vánoční muzejní jarmark a vánoční muzejní dílnička – 24. 11. 2018 – prodej řemeslných výrobků, muzejní
vánoční dílnička s tvořením vánočních ozdob a dárků z drátků, slámy a ze včelího vosku. Na jarmark přišlo
168 návštěvníků a na tvořivou dílnu 149. V rámci jarmarku se konala i 2x kostýmovaná prohlídka výstavy Od
Barbory po Tři krále v podání členů dějepisného kroužku ze ZŠ Nádražní 5 převlečených za postavy z výstavy,
na kterou přišlo 24 návštěvníků.
Svatá Kateřina věši hósle do komina – 25. 11. 2018. Dětský folklorní soubor Klebetníček a Hanácký folklorní
soubor písní a tanců Trnka se představil v pestrém pásmu hanáckých písní, tanců, říkadel a her. Vystoupení
sledovalo 125 diváků.

Bučovice
viz kapitola Doprovodné aktivity k výstavám a expozicím (zejména pro školy, ale nejen pro ně) – str. 16 Zprávy
o činnosti.
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Doprovodné aktivity k výstavám a expozicím (zejména pro školy, ale nejen pro ně)
Animační programy
Od školního roku 2011/2012 muzeum nabízí zejména pro školní skupiny tzv. muzejní animace – výukový
výklad k výstavám zábavnou a zároveň poučnou formou. Muzeum nemělo do roku 2013 žádného kulturně
výchovného pracovníka, který by mohl takovéto programy zajišťovat. Byly tedy poskytovány převážně
prostřednictvím externích pracovnic s odpovídajícím vzděláním, nebo odbornými pracovníky. Od ledna 2013
však nastoupila do muzea na úvazek 0,5 muzejní pedagožka a od ledna 2017 byl její úvazek rozšířen na 0,7
a od března 2018 na 1,0, což umožnilo nejen znatelné rozšíření animačních programů pro školy, ale rovněž
větší časovou vstřícnost vůči školám.
Uspořádané animační programy k výstavám a expozicím – viz níže.

Vyškov
Animační program ke stálé expozici Pravěk Vyškovska pro žáky ZŠ od 4. ročníku a studenty středních škol
Dotkni se pravěku! V expozici Pravěk Vyškovska se prostřednictvím autentických nálezů žáci seznámí
s nejstarším obdobím naší historie, v zámeckém sklepení čeká na mladé archeology pravěký hrob a pak už si
vyzkouší život v pravěku na vlastní kůži pomocí funkčních replik dobových nástrojů. Zjistí, jestli dokáží štípat
dříví pomocí sekeromlatu, oštěpem ulovit potravu, jakou mouku dokáží vyrobit na zrnotěrce nebo v žernovu
a vyzkouší si, jak by jim slušel prehistorický oděv. Program je zakončen tvořivou dílnou, ze které si odnesou
vlastní výrobek.
Nabízíme tyto dílničky:
I. hliněná nádobka - metodou nálepu nebo vytláčení si žáci vytvoří a ozdobí hliněnou nádobku
II. drátěná ozdoba - z měděného drátu si vyrobí brýlovitý přívěšek nebo prstýnek
III. vrtaná ozdoba - pomocí ruční „vrtačky“ si vytvoří přívěšek z mastku
IV. tkaný pásek - na hřebenovém stavu si utkají pásek
Program Dotkni se pravěku! proběhl 15x pro 339 žáků.
Animační program ke stálé expozici Středověk pro žáky ZŠ od 4. ročníku a studenty středních škol Život ve
středověku. V rámci programu, který probíhá v expozici zachycující středověký vývoj Vyškovska, se účastníci
pod vedením muzejní pedagožky a archeoložky seznámí s životem na vesnici, ve městě a na hradě, vyzkouší
si např. středověký oděv i zbroj, splní úkoly v pracovním listě. V navazující tvořivé dílně si vyrobí buď vlastní
pečetidlo a pečeť, anebo chlapci štít a děvčata čelenky. Dále si mohou vyzkoušet ražbu mince. Program se
uskutečnil 11x pro 245 dětí.
Animační program ke stálé expozici Středověk pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ Středověk hravě.
Program byl speciálně vytvořený pro předškolní děti a první ročníky ZŠ. V dobových kostýmech se děti
přesunou do časů, které znají z pohádek, a stanou se součástí příběhu o setkání kováře Matěje s královskou
družinou. Při plnění úkolů se hravou formou seznámí s životem prostých i urozených lidí a odhalí cestu
k pokladu. Putování středověkem je pak zakončeno tvořivou dílničkou. Menší děti tvoří zlatou královskou
korunu, chlapci koně na tyči, dívky henin, větší děti pečetidlo a pečeť. Program proběhl celkem 8x pro
137 dětí.
Animační program Putování muzeem
Během Putování muzeem se děti při plnění úkolů z pracovního listu seznámí s fungováním muzea, vyzkouší
si práci některých odborných pracovníků (archeolog, konzervátor, historik) a nahlédnou také do míst, kam se
návštěvníci běžně nedostanou. Program se v roce 2018 uskutečnil celkem 5x pro 74 dětí.
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Animační programy ke stálé expozici Příroda Vyškovska
Byly vytvořeny 3 animační programy, dva pro žáky 1. stupně ZŠ – Jaro klepe na dveře a Bude zima, bude mráz,
a jeden speciálně pro děti z mateřských škol Za zvířátky z pohádky.
Jaro klepe na dveře – děti se seznámí s flórou a faunou jarní přírody – čí ptačí zpěv oznamuje příchod jara,
názvy prvních jarních květů apod.
Bude zima, bude mráz – tento program děti naučí poznávat stopy zvířat, správně naplnit krmítko, jak rostliny
a zvířátka přečkají zimu – kdo odcestuje, kdo spí apod.
Za zvířátky z pohádky – děti se dozví, jak opravdu žijí zvířátka z pohádek a písniček ve skutečnosti v přírodě.
K programům pro ZŠ byly také zpracovány pracovní listy. Programy, které jsme nabízeli od října 2018,
proběhly 19x pro 361 dětí.
Animační program Od Barbory po Tři krále pro děti z mateřských škol a žáky základních škol k národopisné
expozici. Program se uskutečnil v rámci edukačního programu Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech.
Během programu Od Barbory po Tři krále se děti z MŠ a ZŠ seznámily s lidovými zvyky udržovanými v době
adventní a vánoční. V úvodu byla vysvětlena podstata a smysl adventu jako času přípravy na vánoční svátky.
Děti na ukázce popsaly adventní věnec, osvojily si pojem roráty a prohlédly si předměty s nimi spojené.
Program dále sledoval jednotlivé svátky v časové návaznosti liturgického kalendáře. Jako první byl představen
svátek sv. Barbory spojený s věštěním z třešňových větviček a adventními obchůzkami tzv. barbor – vybraná
dívka mohla tuto postavu předvést. V období kolem svátku sv. Barbory se konaly tzv. mikulášské trhy. Děti si
v připraveném stánku vyzkoušely roli trhovce a prodávaly a nakupovaly repliky mikulášského zboží, osvojily
si přitom názvy tradičního zvykoslovného pečiva. Následovalo přiblížení svátku sv. Mikuláše, kdy se děti
mohly proměnit v anděla nebo čerta. Svátek sv. Lucie byl ve výkladu spojen s pojmem přástky a dračky, neboť
tyto činnosti byly na sv. Lucii zakázány. Děti si prohlédly nářadí používané při zpracování vlny a lnu a seznámily
se s postupem zpracování těchto surovin. Na kolovrátku se učily navíjet přízi na vřetánko. Samostatně si také
vyzkoušely draní peří. V části programu věnované vánoční době byl výklad zaměřen na vnímání Štědrého dne
jako magického data, kdy je možné odhalit, případně ovlivnit budoucnost zachováním tradičních zvyků. Děti
samostatně prostíraly štědrovečerní stůl a seznamovaly se s významem a symbolikou jednotlivých předmětů,
které na stůl umísťovaly. Následovala ukázka věštebných praktik. Děti házely jablkovou slupkou, hledaly
v jablíčku hvězdičku, z kvality ořechů určovaly úspěšnost budoucího roku, podle symbolických předmětů
odkrytých pod hrníčky odhadovaly, co je čeká, z jablečných jadýrek zjišťovaly předpověď počasí pro jednotlivé
měsíce v roce, pouštěly ořechové lodičky se svíčkami a z tvaru odlitého olova odhadovaly budoucnost.
V závěru byl představen svátek sv. Štěpána, kdy si děti zopakovaly štěpánskou koledu a seznámily se
s pojmem výslužkový koláč. Při popisu svátku Tří králů si děti zazpívaly tříkrálovou koledu a zjistily pravý
význam písmen K+M+B psaných koledníky na dveře. Na výkladovou část spojenou s praktickými ukázkami
a interaktivními prvky navazovala tvořivá dílna, kde si děti mohly vyrobit jeden z nabízených výrobků.
Pracovaly se včelím voskem při výrobě motané či skládané svíčky nebo andílka, starší děti pak ze slámy tvořily
slaměné hvězdičky. Celý program s tvořivou dílnou se uskutečnil celkem 25x pro 464 dětí.
Školám jsme nabídli také komentovanou prohlídku expozice bez tvořivé dílny. Tuto možnost využilo celkem
29 tříd s 573 žáky.
Doprovodný program k výstavě Egypt dar Nilu pro žáky od 3. ročníku ZŠ Ve stínu pyramid. Žáci se seznámili
s jednou z největších civilizací starověkého světa – s egyptskými stavbami, náboženstvím a faraony. Byly
zpracovány 2 typy pracovních listů – pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ. Program byl doplněn tvořivou dílničkou –
výroba amuletu, čelenky s kobrou nebo egyptského reliéfu. Program proběhl 8x pro 158 žáků.
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Velikonoční muzejní dílničky pro žáky ZŠ. Děti si prohlédly výstavu Nositelé tradic, kde se seznámily
s řemeslnými dovednostmi našich předků. V navazující tvořivé dílničce si vyrobily tyto výrobky: barevná
kraslice s bílým voskovým reliéfem nebo bílá kraslice s barevným včelím voskem, kraslice ozdobená technikou
decoupage, motýlek z pedigu, zajíček z kukuřičného šustí, madeirová kraslice. Dílničky proběhly 44x pro 841
dětí.
Doprovodný program k výstavě Hedvábná cesta pro žáky od 4. ročníku ZŠ Za tajemstvím hedvábí a vůní
koření. Účastníci programu se stali obchodníky na starobylé cestě, kterou kdysi putoval i Marco Pólo,
a poznali staré předměty, které byly svědky obchodování mezi Evropou a Dálným východem. Žáci poznávali
vzácné koření a tajemství výroby hedvábí. K programu byl také zpracován pracovní list pro 2. stupeň ZŠ.
Program navštívilo 30 žáků.
Doprovodný program k výstavě Putování za předky pro žáky základních škol Putování za předky aneb Co musí
znát historik. Program seznámil s pomocnými vědami historickými a poskytl dětem návod jak odhalit kořeny
své rodiny a svého rodu. K programu byl zpracován pracovní sešit. Program se uskutečnil 4x pro 79 dětí.
Doprovodný program k výstavě Rok 1968 na Vyškovsku pro žáky 2. stupně ZŠ Než přijely tanky. Program
přiblížil prostřednictvím dobových předmětů a tiskovin žákům život v 60. letech 20. století. Seznámili se také
s událostmi Pražského jara a srpnové okupace prostřednictvím úkolů v pracovním listu. Program proběhl 4x
pro 76 žáků.
S muzeem do školy – v roce 2018 proběhla 1x přednáška Rok v lidových zvycích pro 25 dětí ze ZŠ Na Vyhlídce,
Vyškov.
Dále naše muzejní pedagožka vytvořila pracovní list k výstavě Historie Židů v Čechách a na Moravě, který byl
volně ke stažení na webových stránkách muzea.
Také jsme zhotovili počítačové aplikace, které jednak obsahují informace k dané výstavě, ale také kvízy a hry.
Bylo to k těmto výstavám: Egypt dar Nilu, Lucemburské opráski, Hedvábná cesta, A to jste ještě neviděli!,
Malé hospodyňky, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Putování za předky, Rok 1968 na Vyškovsku.
Aplikace k výstavě Zámek ve Vyškově a aplikace k programu Od Barbory po Tři krále byly zpracovány externí
firmou.
V roce 2018 pokračovala spolupráce Muzea Vyškovska s dějepisným kroužkem, který působí při ZŠ Nádražní
5 pod názvem Život v dávných dobách. Kroužek vede Mgr. Renáta Holubová a má 10 členů. Během
kalendářního roku 2018 navštívili žáci Muzeum Vyškovska celkem 18 krát.
V lednu 2018 se uskutečnily návštěvy muzea věnované výstavě Egypt dar Nilu, ke které děti připravily
komentovanou prohlídku realizovanou pro veřejnost dvakrát během pololetních prázdnin. V dobových
kostýmech žáci ztvárnili několik postav z egyptských dějin. V únoru se zapojili v kostýmech do masopustního
průvodu, organizovaného Muzeem Vyškovska. Během března si žáci prohlédli výstavy Lucemburské opráski,
Vyškov po požáru 1917 a absolvovali animační program Za tajemstvím hedvábí a vůní koření k výstavě
Hedvábná cesta. V dubnu se seznámili s výstavou Nositelé tradic a technikou voskového reliéfu si nazdobili
kraslici. Během května žáci připravili komentovanou prohlídku stálých expozic, kterou pro veřejnost
v dobových kostýmech předváděli během XIV. vyškovské muzejní noci a během červnového Dne otevřených
dveří Muzea Vyškovska.
Činnost kroužku pokračuje také ve školním roce 2018/2019. Při první návštěvě žáci absolvovali program
Putování za předky, aneb Co musí znát historik, během kterého se obeznámili s pomocnými vědami
historickými a postupem při rodopisném bádání v matrikách. V listopadu navštívili doprovodný program Než
přijely tanky k výstavě Rok 1968 na Vyškovsku a probíhala příprava komentované prohlídky Od Barbory po
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Tři krále, která byla realizována pro veřejnost dvakrát během 5. vánočního muzejního jarmarku. Během této
prohlídky žáci v lidových kostýmech seznámili návštěvníky s adventními i vánočními zvyky a tradicemi
a předvedli ukázku rorátních zpěvů.

Bučovice
Doprovodný program k výstavě Kraslice a kukuřičné šustí – Velikonoční dílnička: pro MŠ a ZŠ a veřejnost –
vyráběla se kraslice zdobená voskovým reliéfem a motýlek z pedigu. Součástí doprovodného programu bylo
i předvádění výroby figurek z kukuřičného šustí. Programu se zúčastnilo 47 návštěvníků.
Doprovodný program k výstavě Kdo si hraje, nezlobí! – Přijďte si vyrobit vlastní společenskou hru! – pro školy
i veřejnost – vyráběla se dáma nebo plátýnko. Na program přišlo 158 návštěvníků.
Doprovodný program k výstavě Za slabikářem do muzea pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti si prohlédly slabikáře
z celého světa a v navazující dílničce vyráběly magnetickou knižní záložku. Na program přišlo 38 dětí.
Doprovodný program k výstavě Vánoce našich předků pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Děti se dozvěděly,
jak se lišily oslavy Vánoc od konce 19. století do 60. až 70. let 20. století, jaké vánoční zvyky už zanikly a které
stále dodržujeme. V tvořivé dílničce si mohly vyrobit tradiční ozdobu ze skleněných foukaných perliček nebo
dvoubarevnou svíčku z včelího vosku. 101 návštěvníků.

Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi
Vyškovsko
Pokračovala navázaná spolupráce se školami, s regionálními a místními spolky, organizacemi a institucemi.
Muzeum spolupracuje s kulturními organizacemi zřizovanými městem (zejména Knihovna Karla Dvořáčka),
s kronikáři regionu, s městem Vyškovem (Dny památek), s občanským sdružením SHŠ Armet, se ZOD Haná
(společná prezentace historických zemědělských strojů), s Nadací LHS Vyškov aj. Historička umění
spolupracovala s Městským úřadem Vyškov v oblasti dokumentační (zejména fotodokumentace kulturních
akcí ve Vyškově) a uměleckohistorické (příprava materiálů k památkám, vyhledávání literatury a historických
fotografií, poskytování odborných konzultací).

Bučovice
Probíhala spolupráce s Knihovnou Anny Šperkové v Bučovicích, Informačním a kulturním střediskem
Bučovice, Gymnáziem a obchodní akademií Bučovice a se Státním zámkem Bučovice. Nově byly navázány
kontakty s Klubem seniorů Přístav, Křesťanským centrem Naděje Bučovice, Jazykovým centrem Bučovice
a táborem Jitřenka.

Odborné služby pro školy
Muzeum Vyškovska
-

řada konzultací ke studentským pracím

-

vedení stážistů/praktikantů

-

odborné výklady k expozicím pro školní skupiny

-

materiály pro studenty ke studentským pracím ročníkovým, bakalářským, magisterským
a disertačním
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Muzeum Bučovice
-

odborné výklady na výstavách pro školní skupiny

-

odborné konzultace a příprava podkladových materiálů pro studenty

Odborné služby pro veřejnost
Všichni odborní pracovníci komunikují průběžně s badateli, připravují jim požadované materiály
a fotodokumentaci. Muzeum navštívilo v roce 2018 celkem 47 badatelů.
Pracoviště dějin výtvarného umění
-

spolupráce s kronikáři – průběžně formou konzultací a vyhledávání fotodokumentace

-

příprava materiálů pro občanské sdružení Zelený Vyškov

-

příprava podkladů k restaurování sochařských památek na Vyškovsku pro restaurátora
Mgr. Jaroslava Budíka

Historické pracoviště
-

spolupráce s kronikářem Vyškova – průběžně formou konzultací

-

spolupráce se SOkA Vyškov a Knihovnou Karla Dvořáčka

-

poskytování informací a fotografií tisku (Vyškovské noviny)

Archeologické pracoviště
-

spolupráce s lokálními zájemci o archeologii (konzultace nálezů, konzultace k jejich
připravovaným publikacím, návštěva nových lokalit)

Přírodovědné pracoviště
-

navázána spolupráce se spolkem Zelený Vyškov
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Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Muzeum
Vyškovska

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace

kaple sv. Anny

6 456
851
1 807

za vstupné celé
za vstupné snížené

211
30
33

Muzeum
Bučovice

Celkem za
organizaci

889
286
478

7 556
1 167
2 318
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200
6
1 445
2 420

z toho

za vstupné zvýšené za speciální služby
z toho za služby cizincům
za rodinné vstupné

187
6
1 185
2 420

za seniorpasy
neplatících
počet návštěvníků expozice zemědělských strojů

148

112

Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a

2. expozicím

3 867
197
197

z toho

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy

3.

pro děti a mládež

4 211
206
206

18

7 086

1

1
8
66

18

125
208
6 753

pro seniory
pro zdravotně handicapované

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum (galerie)
pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách)
samostatná scénická vystoupení
kulturně výchovných akcí

Počet

344
9
9

přednášky

ostatní
samostatných scénických
návštěvníků kulturně výchovných vystoupení
přednášek
akcí

6 912
1
7
65
125
190
6 597

ostatních

156

1

156

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných muzeem,

4. galerií)

54
42
17 289

5. Ostatní návštěvníci (uveďte) - badatelé
Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem

18

367

5
1 251

54
47
18 907

Publikační činnost
Mgr. Klára Rybářová (archeoložka) zaslala Výsledky archeologických výzkumů za rok 2018 do redakce Přehled
výzkumů na AÚ AV ČR Brno.
K výstavě Zámek ve Vyškově byla vydána stejnojmenná publikace.
Příspěvky přednášejících na konferenci Alois Musil a jeho odkaz byly publikovány ve sborníku z konference.
Dále organizace vydala propagační leták o zámku ve Vyškově v jazykové mutaci ČJ/AJ.

Věda a výzkum
Pracoviště dějin výtvarného umění (Mgr. Zdeňka Jeřábková)
-

spolupráce s NPÚ, ú.o.p. v Brně – informace, konzultace, připravování podkladových materiálů
a fotodokumentace k realizovaným opravám památek vyškovského regionu

-

provedení základního zjišťovacího stratigrafického sondážního průzkumu mapujícího omítkové
vrstvy a jejich povrchové úpravy a stav zdiva ve vytypovaných místech Státního zámku Bučovice
v prostorách Muzea Bučovice a ve vytypovaných místech západní části předzámčí zámku Nové
Hvězdlice

Historické pracoviště (Mgr. Renata Kotulánová)
-

pokračování ve zpracování tématu Vyškov a okolí v 19. a 1. pol. 20. stol. se zaměřením na pobyt
uprchlíků z Trentina na Vyškovsku (výzkum v SOkA Vyškov, výstupem text na výstavě Vyhnaní)

-

scénář a dokumentace autorské výstavy Rok 1968 na Vyškovsku

-

příspěvek Alois Musil a Vyškovsko na konferenci Alois Musil a jeho odkaz

-

příspěvek Alois Musil v Muzeu Vyškovska na konferenci Alois Musil, antika a české země (NPÚ
Praha 2. 11. 2018)

Konzervátorské pracoviště (Martina Holzerová, DiS.)
-

viz Konzervátorská činnost (str. 4 Zprávy o činnosti)

Etnografické pracoviště (Mgr. Petra Minářová)
-

scénář a dokumentace autorské výstavy Od Barbory po tři krále

-

účast na zasedání odborných pracovníků-etnologů muzeí Jihomoravského kraje dne 27. 2. 2018
na Krajském úřadě v Brně

Archeologické pracoviště (Mgr. Klára Rybářová)







- zajišťování archeologických dohledů při aktuálních výkopových pracích v regionu
Vyškov – oprava Masarykova náměstí I. etapa
Kozlany – kanalizace a ČOV
Habrovany – prodloužení splaškové kanalizace a dešťový propustek
Hlubočany – inženýrské sítě
Letonice – technická infrastruktura lokalita Horany Letonice
Podbřežice – obytný soubor v lokalitě za školou v obci Podbřežice
-

zajišťování záchranných archeologických výzkumů při aktuálních výkopových pracích v regionu
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Vyškov – oprava Masarykova náměstí II. etapa
Vyškov – prostor za zámkem
Pustiměř – Základní škola a Mateřská škola Pustiměř – zvýšení kapacity
Bohdalice – příprava lokality pro stavbu rodinných domů
Prusy-Boškůvky – kanalizace a ČOV
Vážany nad Litavou – propustek
-

identifikace nových archeologických lokalit pomocí terénních sběrů a sledování stavu
nemovitých archeologických památek – zkontrolovány archeologické lokality Orlov, Hrádek,
Kepkov a Konůvky, sběr na poli ve Vyškově u Marchanic

-

podávání oznámení o začátku a ukončení archeologických výzkumů a dohledů AÚ AV ČR, Brno,
v.v.i., vypracování nálezových zpráv z výzkumů a jejich předávání AÚ AV ČR, Brno, v.v.i.,
zapisování do programu Archeologická mapa ČR

-

účast na Jihomoravských archeologických komisích

-

účast na XLVI. semináři archeologů z muzeí a institucí památkové péče v Jílovém u Prahy

Muzeum Bučovice (RNDr. Michaela Králíková, Ph.D., Mgr. Vrána)
-

výzkumná činnost v souvislosti s chystanou expozicí – výstupem scénář nové expozice Muzea
Bučovice
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Muzejní knihovna
Muzejní knihovna, která je zapsaná dle zákona č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v evidenci
knihoven Ministerstva kultury pod evidenčním číslem 5761/2003, čítala k 31. 12. 2018 celkem 13 408
knihovních jednotek. Roční přírůstek byl 92 knihovní jednotky. Počet uskutečněných výpůjček v roce 2018 byl
79.
V roce 2013 byl za finanční podpory Ministerstva kultury z programu Veřejné informační služby knihoven
(VISK3) realizován projekt Zahájení automatizace knihovny Muzea Vyškovska. Cílem bylo transformovat
knihovnu převážně využívající klasických tištěných dokumentů na knihovnu multimediálního charakteru.
Licence knihovního systému CLAVIUS byla zvolena v takovém rozsahu, aby pokryla základní potřeby knihovny
na vkládání dat, jejich rychlé vyhledávání, evidenci a zpracování. K datu 31. 12. 2018 bylo do systému CLAVIUS
zaevidováno celkem 4 892 knih (306 knih za rok 2018), 833 periodik (0 periodik za rok 2018) a 667 kompletů
periodik (578 za rok 2018).
Byl zpracován Plán revize knihovního fondu Knihovny Muzea Vyškovska na roky 2018–2020 a byla provedena
revize části knihovního fondu v rozsahu 571 knih.
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Činnost muzea, pořádané výstavy a akce jsou pravidelně propagovány v místním tisku (Vyškovský zpravodaj,
Vyškovský deník, Region), v regionální kabelové televizi VYMIK, na stránkách města Vyškova, na serveru
www.vevyskove.cz, www.regiony24.cz, www.vyskovsko.info, www.slavkovsko.cz. Plakáty na výstavy a akce
muzea jsou umisťovány v našich vitrínkách u muzea, v Turistickém informačním centru, v místních kulturních
institucích (Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, Městské kulturní středisko Vyškov), Maják – středisko volného
času Vyškov, ZUŠ Vyškov, jsou vylepovány na sloupech na Masarykově náměstí, atd. Plakáty umisťujeme také
ve vestibulu Městského úřadu Vyškov a vitrínkách městských částí Dědice, Rychtářov, Opatovice a Lhota,
a také v Nemocnici Vyškov. Spolupracujeme s informačním centrem Zámek Křtiny, kam posíláme naše
plakáty a propagační materiály. Na výstavy a větší kulturní akce jako např. muzejní noc nebo na muzejní
dílničky pro šikovné ručičky jsou letáčky s pozvánkou rozdávány po městě a do schránek.
Výstavy a další akce v Muzeu Bučovice jsou propagovány v kabelové televizi Bučovický region, plakáty jsou
vyvěšovány v našich vitrínkách u zámku, v Informačním a kulturním středisku, v Knihovně Anny Šperkové,
v pokladně Státního zámku Bučovice, na vývěskách před zámkem a roznášeny do škol. Město Bučovice
uveřejňuje pozvánky na naše akce také na svých webových stránkách.
Všechny pozvánky pravidelně rozesíláme e-mailem všem obcím okresu Vyškov, mateřským, základním
i středním školám na Vyškovsku, na mateřská centra a zařízení pro seniory, apod. Informace o výstavách
a akcích jsou umisťovány na stránkách Jihomoravského kraje a Asociace muzeí a galerií ČR, dále na portálech
www.museum.cz, www.do-muzea.cz, www.jizni-morava.cz, www.listyjm.cz, www.rodinnepasy.cz,
www.seniorpasy.cz, www.regionalnitelevize.cz, www.brnopoint.cz. Informace o našem muzeu jsou také
k nalezení v mobilní aplikaci Česká obec.
V roce 2018 jsme využili zvýhodněnou nabídku inzerce ve Vyškovském deníku, a to na propagaci 5. vánočního
muzejního jarmarku. Muzeum, výstavy a animační programy jsme rovněž prezentovali v Muzejních novinách
pro školy i rodiny únor 2018 a podzim 2018, které byly distribuovány do základních škol po celé republice.
Uveřejnili jsme reklamní inzerát v Cestovnom informátore. O našich výstavách a akcích vycházejí pravidelně
reportáže ve Vyškovském deníku a ve Vyškovském zpravodaji. V loňském roce jsme vydali záložku, na které
byly uvedeny významné výstavy a akce. Dále jsme vydali leták Zámek ve Vyškově, který je zaměřený
především na historii vyškovského zámku a je i v anglickém jazyce, stejně jako leták Alois Musil, který
propaguje Expozici k životu a dílu Aloise Musila. Tyto materiály jsou rozdávány návštěvníkům zdarma a jsou
také k dispozici v místním turistickém informačním centru, v knihovně apod.
V roce 2018 jsme se zapojili do projektu Objevuj památky, v rámci kterého propagujeme zámek a kapli sv.
Anny se špitálkem na webu Objevuj památky, Instagramu, Facebooku a ve stejnojmenné tištěné brožuře.
Také v roce 2018 jsme pokračovali v naší propagaci v rámci slevového programu IDS JMK a uveřejňovali jsme
pozvánky na naše výstavy a akce v autobusech a na nádražích na LCD monitorech.
Muzeum prezentuje svou činnost také na vlastních webových stránkách a na sociální síti Facebook.
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Činnost muzea probíhala v souladu se zpracovaným Plánem činnosti organizace na rok 2018, a to jak v oblasti
hlavní činnosti, tak v oblasti péče o majetek.
Byla prováděna pravidelná průběžná péče o majetek (drobné opravy, malování atp.).
Chod muzea byl u vybraných činností zabezpečen následujícími pracovníky:
BOZP, požární prevence

Martina Holzerová, DiS., konzervátorka

Správa budov

Andrea Pouzová, ekonomka, vedoucí OEP
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka
Bc. Petr Reich, investiční technik, správce budov

Statistika ekonomická

Andrea Pouzová, ekonomka, vedoucí OEP

Statistika muzejní

Ivana Fleková, organizační pracovnice

Účetní závěrka

Andrea Pouzová, ekonomka, vedoucí OEP
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

Zpráva o činnosti

Mgr. Monika Pelinková, ředitelka
Andrea Pouzová, ekonomka, vedoucí OEP
Mgr. Renata Kotulánová, historička, vedoucí OOČ

Spisová služba

Ivana Fleková, organizační pracovnice

Dokumentace sbírek + CES

Mgr. Zdeňka Jeřábková, dokumentátorka
Mgr. Renata Kotulánová, historička, vedoucí OOČ

Dokumentace činnosti muzea

Mgr. Zdeňka Jeřábková, dokumentátorka,
Mgr. Lubomír Vrána, dokumentátor Bučovice
Mgr. Renata Kotulánová, historička, vedoucí OOČ
Ivana Fleková, organizační pracovnice

-

standard územní dostupnosti – plněn

-

standard časové dostupnosti – plněn
Z důvodu zavedených úsporných opatření bylo v měsících leden až březen 2018 uzavřeno detašované
pracoviště Muzeum Bučovice. V říjnu až prosinci 2018 byl omezen návštěvnický provoz v objektu zámku
ve Vyškově v souvislosti s probíhající kompletní výměnou oken.

-

standard ekonomické dostupnosti – plněn

-

standard fyzické dostupnosti – není bezbariérový přístup (pouze částečně bezbariérově přístupné jsou
výstavní prostory v přízemí – 285 m2 výstavních ploch)
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Organizace hospodařila v roce 2018 pouze v hlavní činnosti, jež probíhala dle schváleného rozpočtu.
K 31. 12. 2018 vykazovalo Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, zlepšený hospodářský výsledek ve
výši 101 946,96 Kč.

Celkové výnosy za sledované období činily 17 594 078,96 Kč.
Výnosy v tis. Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový
Příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určený
Účelový příspěvek z rozpočtu města Vyškov
Neinvestiční dotace ze SR
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy za vlastní výrobky
Zapojení fondů
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých inv. transferů
CELKEM

Upravený plán
11 742
8 007
13
87
30
463
92
4
170
25
34
20 667

Skutečnost
11 742
5 183
13
87
15
405
91
2
20
10
26
17 594

Celkové náklady za sledované období roku 2018 činily 17 492 132,00 Kč.
Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba - vodné
Prodané zboží
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby (výstavy, poštovné, telefony, tisky, nájem, …)
Osobní náklady
Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění, ...)
Náklady z vyřazených pohledávek
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlohoudobého majetku
CELKEM
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Upravený plán
1 304
783
11
12
-338
5 977
23
45
2 369
8 681
78
2
0
945
775
20 667

Skutečnost
691
723
10
12
-338
5 043
23
27
1 959
7 904
69
2
0
938
429
17 492

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CES

Centrální evidence sbírek

EPS

Elektronická požární signalizace

GO

Galerie Orion

HZS JMK

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

JMK

Jihomoravský kraj

LHS

Letecká historická společnost

MŠ

Mateřská škola

MV

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

NPÚ

Národní památkový ústav

OEP

Oddělení ekonomicko-provozní

OOČ

Oddělení odborných činností

PCO

Pult centrální ochrany

PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

SOkA

Státní okresní archiv

ÚAPP

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

VVS

Velký výstavní sál

ZK

Zámecká komora

ZŠ

Základní škola

ZUŠ

Základní umělecká škola

Zpracovaly:
Renata Kotulánová, historička, vedoucí OOČ
Andrea Pouzová, vedoucí OEP
Monika Pelinková, ředitelka

Vyškov, únor 2019
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