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Sbírkotvorná činnost v číslech 

 

Podsbírka 

Počet inventárních čísel Počet přír. č.  

celkem  
k 31. 12. 2017 

zapsáno v BACHu 
nebo DEMUSu 
k 31. 12. 2017 

vyřazeno v roce 
2017 

zapsáno v roce 
2017 

Historicko-uměnovědná 29 901 16 262 0 99 

Archeologická 76 982 48 158 0 15 

Etnografická 5 796 1 403 0 30 

Přírodovědná 3 021 3 021 0 0 

Muzeum Bučovice 8 701 7 245 0 28 

Celkem 124 401 76 089 0 172 

Selekce 

Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo 1. 12. 2017. 

Za rok 2017 bylo zapsáno 172 přírůstkových čísel (144 ve Vyškově a 28 v Bučovicích). V souladu se 

sbírkotvorným plánem muzea byly sbírky rozšiřovány vlastními výzkumy, sběrem, nákupem, ale především 

dary.  

V rámci dokumentace 2. poloviny 20. stol. a dokumentace současnosti byly získány např. kráječ chleba, 

pohlednice, knihy, fotografie, pamětní medaile Rady ONV, vojenská knížka.  

Stěžejní sbírkové fondy – Musil, Rodáci a krajané, Fotografie a Všeobecná historie byly doplněny darem o 

písemnosti a fotografie z pozůstalosti Bohumíra Jokla, hejtmana JUDr. Otakara Přikryla a akad. malíře 

Svatopluka Součka, cestovní kufr, lyže. Zakoupen byl soubor nábytku z 20. let 20. století. 

Přírodovědný průzkum v terénu ani doplňování souboru digitálních fotografií rostlin a dalších přírodovědných 

zajímavostí regionu nebylo realizováno z důvodu ukončení pracovního poměru přírodovědkyně k 31. 3. 2017. 

Do 31. 12. 2017 nebylo toto pracovní místo obsazeno. 

Byly převzaty archeologické nálezy z výzkumu a prospekce ÚAPP Brno, v.v.i. z lokalit Křenovice, Hrušky, 

Markova cihelna, Ivanovice na Hané a Ježkovice-Černov. Od jednotlivců bylo převzato 76 nálezů. Vlastním 

výzkumem byly získány novověké nálezy v zahradě špitálku sv. Anny a z výzkumu na stavbě čističky odpadních 

vod a kanalizace Prusy-Boškůvky (dosud nezpracováno). 

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.  

Konzervátorská péče o sbírky byla zajištěna v potřebném rozsahu, včetně preventivní ochrany nově získaných 

sbírkových předmětů. Byly kontrolovány vlhkostní a teplotní podmínky depozitářů.  
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Tezaurace 

Řádná evidence přírůstků ve sbírce muzea byla zajištěna. Do přírůstkových knih bylo zapsáno celkem 172 

přírůstkových čísel (144 ve Vyškově a 28 v Bučovicích), z toho 78 bylo zpracováno i ve II. stupni. Dále bylo do 

II. stupně převedeno 103 starších přírůstkových čísel (2 238 inv. č.).  

V pravidelných termínech byly zpracovány podklady pro evidenci sbírek v CES. Hlášení do CES ze 

dne14. 3. 2017 bylo Ministerstvem kultury potvrzeno 30. 3. 2017, další hlášení ze dne 4. 7. 2017 bylo 

potvrzeno 27. 7. 2017, poslední hlášení bylo odesláno 21. 12. 2017. 

Probíhalo systematické zpracování sbírek. Kurátoři sbírek průběžně pokračovali v přepisu sbírkových 

předmětů do systému BACH včetně provádění oprav a doplňování údajů. Historička umění nadále 

pokračovala v převodu souboru pohlednic a fotografií do sbírkové evidence (převedeno 40 ks) včetně jejich 

souběžné digitalizace. 

Inventarizace sbírek byla provedena v rozsahu 9 739 inventárních čísel.  

Na základě Příkazu ředitelky Muzea Vyškovska, p.o., k provedení inventarizace sbírky Muzea Vyškovska v roce 

2017 evidenční č. 18/IŘA ze dne 10. 3. 2017 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 10. 3. do 30. 11. 2017 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 2017. 

Kontrolované podsbírky 

Historicko-uměnovědná, část uměnovědná – Mgr. Zdeňka Jeřábková, kurátorka 

- kontrola v rozsahu 194 inventárních čísel 

- všechna inv. č. byla dohledána 

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

- kontrola v rozsahu 1 533 inventárních čísel 

- 13 inv. č. nebylo dohledáno, 13 inv. č. je neúplných 

Etnografická – Mgr. Petra Minářová, kurátorka 

- kontrola v rozsahu 542 inventárních čísel 
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- 5 inv. č. nebylo dohledáno 

Archeologická – Mgr. Klára Rybářová, kurátorka 

- kontrola v rozsahu 6 619 inventárních čísel 

- 9 inv. č. nebylo dohledáno 

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

- kontrola v rozsahu 851 inventárních čísel 

- 30 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. 2018. 

2. Pokud tato inv. čísla nebudou dohledána v termínu do 30. 11. 2018, provést výběr, zda budou dále 
hledána nebo bude připraven návrh na jejich vyřazení ze sbírkové evidence – termín: do 31. 12. 2018. 

 

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.  

Pro část depozitářů ve Vyškově byly pořízeny kvalitnější měřiče teploty a vlhkosti. Klimatické podmínky v 

centrálním depozitáři v Dědicích jsou monitorovány pomocí záznamové techniky Datalogger, nově byly 

pořízeny Dataloggery i do depozitářů a expozice v Bučovicích. V textilním depozitáři v Dědicích byly zlepšeny 

klimatické podmínky instalací zvlhčovače. V Bučovicích byl v zimě temperován depozitář č. 7., kam byly 

přemístěny choulostivější předměty. V říjnu byla ve všech depozitářích a vybraných expozicích ve Vyškově, 

Dědicích i Bučovicích provedena preventivní dezinsekce.  

Další část písemností historické podsbírky byla uložena do nových nekyselých přebalů firmy EMBA. 

Z účelového příspěvku z rozpočtu JMK byla pořízena skříň na uložení palných zbraní a z investičního příspěvku 

z rozpočtu JMK pojízdný regál do archeologického depozitáře. 

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. 

V centrálním depozitáři v Dědicích došlo v roce 2017 k havárii – zatečení. Žádný z uložených sbírkových 

předmětů nebyl poškozen. Havarijní stav byl vyřešen výměnou střešní krytiny objektu depozitáře. 
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Konzervátorská a restaurátorská činnost 

Konzervátorka zajišťovala dezinfekci a konzervování sbírkových předmětů. Významné zásahy provedla na 38 

předmětech, menší zásahy na 119 předmětech. Přednostně byly ošetřovány přírůstky, předměty určené na 

aktuální výstavy a předměty z expozic. Jednalo se o: 

předměty ošetřené ve větším rozsahu: 38 ks 

- Tapety 2 ks H 18038  
- Sádrový reliéf H 28485 
- Džbán N 2370  
- Meč H 20417  
- Olejomalba HB 22  
- Kráječ N 5784  
- Opletené demižony N 5785, N 5786, N 5787 
- Velbloudí sedlo H 29002  
- Archeologické železo A 27867, A 27860  
- Řečnický pult PEH 88 
- Nádoba AB794  
- Ostruha 5/2017 
- Přezka 2/2017 
- Nůž 4/2017 
- Srp 3/2017 
- Plynové masky + plechová pouzdra S 537, S 442  
- Pistole H 20485  
- Pušky H 20440, H 20494  
- Tesák H 20379  
- Kovová konvička H-B 5753  
- Kovová nálevka H-B 5754  
- Ruská šavle H-B 529  
- Boty ke kroji N-B 731  
- Dřevěné napínáky k botám N-B 732  
- Olejomalba na dřevěné desce H-B 70  
- Lyže H-B 6987  
- Keramická nádoba A 84085  
- Lyže s bambusovými holemi 72/2017 
- Kufr cestovní papírový H 71/2017  
- Pohár kovový H 22434  
- Barvotiskový obrázek sv. Josef s Ježíškem N 5794  
- Orientální štít H-B5515  

předměty, u nichž byly provedeny méně náročné zásahy: 119 ks 

Zbraně na výstavu v Bučovicích: 42 ks 

- H-B 549, H-B 559, H-B 523, H-B 4718, H-B 5588, H-B 548, H-B 558, H-B 551, H-B 571, H-B 542, 
H-B 579, H-B 566, H 20468, H 20463, H 20470, H 20464, H-B 571, H-B 5580, H-B 564, H-B 537, H-B 538, 
H 20429, H 20478, H-B 5589, H 20382, H 20407, H 20369, H-B 528, H-B 5584, H 20471, H-B 584, H-B 
562, H-B 529, H 20360, H-B 539, H 3540, H 20474, H 20476, H 20474, H-B 5320, 
H-B 5321, H 20492 

 

Kovové archeologické nálezy: 61 ks 

- A-B 801, H-B 4941,  A-B 796, A 27866, A-B 810,  A-B 805, A-B 808,  A-B 803, A 27988, A 38737, A 

27991/1, A 27990/1,2, A27998/1,2, A 27999/1,2, A 117600, A 117601, A 117617, A 117621, A 117623, 
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A 117626, A-B 811,  A-B 802, A-B 809,  A-B 812, A-B 813, A-B 820, A-B 806, A-B 818, A-B 819, A 38744/1, 

A 38746/1, A 38748, A 38749, A 38756, PE 77, A 38755, A 27995 (11 ks), A 27991/2,3, A 38752 (9 ks) 

Knihy a písemnosti: 16 ks 

- 70/2017, H 73/2017, H 29310, H 29311, H 29312, H 29313, H 29314, H 29315, H 29316, H 29317, H 

29318, H 29319, H 29320, H 29321 H 29322, H 29323 

Byla provedena konzervace omítkových vrstev v kapli sv. Anny – likvidace plísní, očištění, zpevňování 

nástřikem a injektáží akrylátové disperze do omítkových vrstev, barevná retuš částí výmalby. 

Dodavatelsky proběhlo restaurování těchto předmětů: 

- malovaný střelecký terč N 562  
- obrazy na skle N 3022, N 3030 
- podmalby na skle H-B 161, H-B 172, H-B 5266 
- puška terčovnice H 20444 
- perkusní brokovnice H-B 570 
- 5 středověkých kachlů z Melic H 1575, H 1576, H 1578, H 1581, H 1586, H 1588, H 1619, H 1636 
- obraz Křížová cesta H 23924 
- obraz Jesus Salvator H 222 
- obraz Madona Brněnská H 188 
- obraz Marie Terezie H 218 
- obraz Horský potok v Solné komoře u Berchtesgadenu H 28684 
- malba a rám obrazu Karel VI. H 216 
- Obraz Kardinál Wolfgang Hannibal von Schrattenbach H 22060 

Výpůjčky sbírkových předmětů 

MV jako půjčitel: 

Předměty z muzejní sbírky byly zapůjčovány zejména na výstavy (expozice), vědeckým institucím, vysokým 

školám: 

- Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. 
- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. 
- Zámek Slavkov-Austerlitz 

Dlouhodobé zápůjčky 
- 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: 

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 2017 uzavřeno detašované pracoviště Muzeum Bučovice. 

Stálé expozice 

V Muzeu Vyškovska, p.o., bylo návštěvníkům přístupných 8 stálých expozic, 7 bylo instalováno v Muzeu 

Vyškovska a jedna expozice v detašovaném pracovišti Muzeum Bučovice.  

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 

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 neplatí o expozici Bučovice v dějinách.  

Z tohoto důvodu byla zahájena intenzivní příprava nové expozice Muzea Bučovice. Bylo vypracováno 

podrobné libreto, následně scénář, předány podklady projektantce pro zpracování architektonického a 

technického řešení interiéru. Probíhala spolupráce na tvorbě projektové dokumentace (vizualizace, design, 

podoba naučných a zábavných aktivit). V prosinci 2017 byla projektová dokumentace dokončena a v roce 

2018 bude následovat samotná realizace expozice. 

Dále bylo zpracováno libreto nové expozice Pravěk a středověk Vyškovska. Byl také proveden výběr 

kamenných plastik a artefaktů pro připravovanou venkovní expozici v areálu zahrady kaple a špitálku sv. 

Anny. Stavba však z důvodu sporu s realizační firmou nebyla dokončena. 

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 30 výstav: 8 autorských, či spoluautorských (a 1 repríza 

autorské výstavy v detašovaném pracovišti) 3 zapůjčené od jiných muzeí, 18 od ostatních subjektů. 
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Z toho: Muzeum Vyškovska (zámek) 21, kaple sv. Anny 3, Muzeum Bučovice 6 (z toho jedna repríza výstavy 

pořádané v Muzeu Vyškovska). 

 

Na osmi autorských (či spoluautorských) výstavách byly prezentovány obrazové materiály muzea, exponáty 

ze sbírky Muzea Vyškovska a činnost odborných pracovníků. Jednalo se o výstavy: Ten dělá to a ten zas tohle 

(připravily etnografka, historička a výstavářka), Zbraně pro boj, sport i lov (ve spolupráci s externími 

odborníky na problematiku zbraní připravili historička, historik a výstavářka), Když jsem chodil do školy 

(připravily historička a výstavářka), Příběhy barokních obrazů (připravily historička umění a výstavářka), Ženy, 

které toho mnoho dokázaly (připravily historička a výstavářka), Kam nám uletěly včely (připravily etnografka 

a výstavářka), Velikonoce ve světě (připravila výstavářka), Tajemství hlíny (doplnění výstavy o autorské 

regionální texty a sbírkové předměty připravily archeoložka a etnografka).  

Výběr obrazových materiálů a předmětů ze sbírky Muzea Vyškovska byl ke zhlédnutí také na výstavách Letem 

světem s ořechy, Zámek s vůní benzínu, Za posledním puchýřem a Papírové betlémy Karla Pazourka. 

Probíhaly přípravné práce na výstavě Zámek ve Vyškově (stavebně-historický průzkum, zaměření objektu, 

fotografování, digitalizace – podklady chystaly historička umění a výstavářka), která bude realizována v roce 

2018. 

 

Název výstavy Termín Výstavní 
sál 

Vyškov – zámek     

Ten dělá to a ten zas tohle 26. 10. 2016 – 29. 1. 2017 VVS 

Když jsem chodil do školy 30. 11. 2016 – 29. 1. 2017 ZK 

Jaromír Míčka: Podvodní krajiny 16. 12. 2016 – 19. 2. 2017 GO 

Příběhy barokních obrazů 24. 1. – 5. 3. 2017 1P 

Kam nám uletěly včely 10. 2. – 9. 4. 2017 ZK 

Tajemství hlíny 14. 2. – 23. 4. 2017 VVS 

Velikonoce ve světě 7. 3. – 17. 4. 2017 GO 

Šaty k tanci i pohledu 16. 3. – 14. 5. 2017 1P 

Panenky aneb Život po životě 21. 4. – 9. 7. 2017 ZK 

Výstava ZUŠ Vyškov 4. 5. – 21. 5. 2017 VVS 

Eliška Lysková Fotografie 12. 5. – 25. 6. 2017 GO 

Brigadýrky, čepice, čáky, přilby 2. 6. – 20. 8. 2017 1P 

Dracula a ti druzí 27. 5. – 24. 9. 2017 sklepení 

Proměny Vyškova 1. 6. – 14. 6. 2017 VVS 

Zámek s vůní benzínu 30. 6. – 3. 9. 2017 VVS 

Poklady císařské Číny 21. 7. – 24. 9. 2017 ZK 

Ženy, které toho mnoho dokázaly 1. 9. – 22. 10. 2017 1P 

Prezentace činnosti Klubu Paprsek 16. 9. – 29. 9. 2017 VVS+GO 

Šťastný život v secesi 2. 11. – 2. 1. 2018 1P 

Vánoce ve světě 24. 11. – 7. 1. 2018 ZK 

Egypt dar Nilu 5. 12. 2017 – 20. 2. 2018 VVS+GO 
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Název výstavy Termín Výstavní 
sál 

Vyškov – kaple sv. Anny     

Betlémy Stanislava Dostála 9. 12. 016 – 8. 1. 2017 --- 

Výstava bonsají 19. – 21. 5. 2017 --- 

Tušení rovnováhy 5. 7. – 1. 10. 2017 --- 

Bučovice     

Letem světem s ořechy 30. 11. 2016 – 6. 1. 2017 
--- 

Ten dělá to a ten zas tohle 4. 4. – 2. 7. 2017 --- 

Zbraně pro boj, sport i lov 4. 4. – 29. 12. 2017 --- 

Technické hračky 18. 7. – 17. 9. 2017 --- 

Za posledním puchýřem aneb Tři století turistiky v českých 
zemích 

23. 9. – 19. 11. 2017 --- 

Papírové betlémy Karla Pazourka 30. 11. – 29. 12. 2017 --- 

 

Expozice a výstavy připravované ve spolupráci s jinými organizace 

Pokračovala spolupráce s  Muzeem zemědělských strojů Hoštice-Heroltice, v rámci jehož expozice jsou 

vystaveny historické zemědělské stroje z etnografické podsbírky Muzea Vyškovska. 

Na výstavě „Prezentace Jihomoravského kraje“ konané v Moravském zemském muzeu (5. 12. 2017 – 4. 2. 

2018) bylo vystaveno 8 sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vyškovska. 
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Přednášky pro veřejnost v objektech muzea 

Pro veřejnost připravilo muzeum 6 přednášek v Muzeu Vyškovska, 2 v Muzeum Bučovice a 2 exkurze z Muzea 

Bučovice: 

Muzeum Vyškovska 

 8. 3. 2017 Včelí produkty a jejich využití – Ing. Iveta Vašková 

 29. 3. 2017 Povídání o včelách a o medu – Ing. Ivo Peloušek 

 3. 5. 2017  Od krinolíny k turnýře – PhDr. Ludmila Růženecká 

 5. 10. 2017 O době bronzové na Vyškovsku (u příležitosti Mezinárodního dne archeologie)  

   – Mgr. David Parma, Ph.D. 

 12. 10. 2017 Olomoucké lazarety v době Velké války (v rámci kampaně Muzea a Velká válka)  

   – Mgr. Jaroslav Hudský 

 23. 11. 2017  Secese a její vliv na módu společenských oděvů – PhDr. Ludmila Růženecká 

Muzeum Bučovice  

 9. 5. 2017 Slavkovská šibenice u Křenovic – prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Ing. Jan Velek 
   a další z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
   v Brně 

 23. 11. 2017 Moravští vojáci ve Velké válce (v rámci kampaně Muzea a Velká válka) 
    – Mgr. Richard Stojar, Ph.D. 

Muzeum Bučovice – exkurze (komentované archeologické procházky) 

 22. 4. 2017  Expedice Konůvky – Mgr. Klára Rybářová a Mgr. Lubomír Vrána 

 21. 10. 2017  Expedice Konůvky II. – Mgr. Klára Rybářová a Mgr. Lubomír Vrána 

Akce pro veřejnost (pro děti i dospělé) 

Vyškov 

Vyškovský masopust – 28. 2. 2017 – 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 220 osob. 

Doprovodný program k výstavě Tajemství hlíny – uskutečnily se dvě keramické dílny: 4. 3. 2017 – práce na 

hrnčířském kruhu, 25. 3. 2017 – glazování výrobků, v každém termínu vždy 2x. Dne 4. 3. 2017 se navíc mohli 

návštěvníci podívat na ukázku práce na hrnčířském kruhu přímo na výstavě. Dílen se zúčastnilo 46 osob. 

Velikonoční dílna – 8. 4. 2017 – návštěvníci se seznámili s tradičními technikami zdobení velikonočních kraslic, 

které si mohli sami vyzkoušet, naučili se plést pomlázku z vrbového proutí, nazdobit velikonoční perník a 

upéct velikonočního jidáše. Dílnu navštívilo 122 osob. 
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XIII. vyškovská muzejní noc – 19. 5 2017. 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, vystoupení skupiny orientálních tanečnic, výtvarná dílna, 

pravěká dílnička s archeoložkou, divadelní představení Rytířské povídání o princi Bajajovi, párová akrobacie 

a ohňová show, malování na obličej) a muzejní kvíz. Nadace Letecké historické společnosti Vyškov připravila 

prezentaci o své činnosti a volnou prohlídku leteckého muzea. V kapli sv. Anny si mohli návštěvníci 

prohlédnout výstavu bonsají, která byla otevřena až do 20 hodin. Akce se zúčastnilo 1600 návštěvníků. 

Den otevřených dveří Muzea Vyškovska – 28. 6. 2017 – po celý den se odborní pracovníci věnovali 

návštěvníkům muzea, kteří měli volný vstup do všech stálých expozic a na vybrané výstavy. Na výstavu 

Dracula a ti druzí bylo nabídnuto zvýhodněné vstupné. Každou celou hodinu se uskutečnila komentovaná 

prohlídka zámku. Program byl zaměřen především na školní třídy, které využily volnější závěr školního roku k 

návštěvě muzea. Jejich úkolem bylo napravit naschvály, které napáchali muzejní šotci v expozicích. Děti měly 

například najít předměty, které do expozic nepatří nebo byly nesprávně seřazené, sledovat při práci muzejní 

konzervátorku a pomáhat jí, apod. Zúčastnilo se 328 osob. 

Muzejní dílničky pro šikovné ručičky probíhaly v období letních prázdnin. V tomto roce byly zaměřeny na 

středověk, pravěk, keramiku, přírodu a výstavy: Zámek s vůní benzínu, Poklady císařské Číny, Brigadýrky, 

čepice, čáky, přilby, Dracula a ti druzí.  

Celkem se uskutečnilo 60 dílen pro 475 dětí včetně doprovodu. 

 Středověk: 

- Králův rytíř a jeho dáma – chlapci dělali štít nebo koně na tyči, dívky středověkou čelenku 

- Králův zlatník – královská koruna, čelenka nebo jablko 

 Pravěk: 

- Pravěká keramika a umění – keramická nádoba a malování jeskynních obrazů 

- Co se v pravěku nosilo – soukání nití, tkaní náramku a zkoušení pravěkých oděvů 

- Pravěký kameník a lovec – výroba kamenného přívěšku 

- Něco do bříška i pro radost – pečení placek, výroba šperku z měděného drátku 

 Keramika: (i pro dospělé) 

- Keramická dílna I. – výroba zvonkohry, stojánku na tužky, ozdoby 

- Keramická dílna II. – otisky přírody – výroba keramiky s otisky rostlin 

- Keramická dílna III. – glazování – zdobení keramiky z předchozích dílen oxidy a glazurou 

 Příroda: 

- Ptačí svět – ptáček z příze 

 Dracula a ti druzí: 

- Skleněný amulet – skleněná lahvička s bylinami a kořením dle vlastní fantazie 

- Lapač snů – síť z provázků a peříček 

- Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi... – zdobení víčka zrcátka technikou decoupage, třpytkami apod. 

 Zámek s vůní benzínu: 

- Přívěšek nejen na klíče od auta – výroba přívěšku ze smršťovací folie 
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 Poklady císařské Číny: 

- Zlatý poklad – zlaté ozdoby zdobené rytím 

 Brigadýrky, čepice, čáky, přilby: 

- Máte pod čepicí? – veselý kšilt pro slunečné letní dny 

Komentovaná módní přehlídka Móda s vůní benzínu – 18. 8. 2017 – v podání Salonu první republiky jako 

doprovodný program k výstavě Zámek s vůní benzínu. 16 návštěvníků. 

Dny evropského dědictví - Dny památek Vyškov – 9.–10. 9. 2017. V tyto dny byly zpřístupněny následující 

objekty:  

Zámek, kde si návštěvníci mohli prohlédnout zdarma všechny stálé expozice a výstavu Ženy, které toho 

mnoho dokázaly. Na výstavy Dracula a ti druzí a Poklady císařské Číny jsme návštěvníkům nabídli zvýhodněné 

vstupné 

Kaple sv. Anny, kde si kromě samotného objektu měli možnost prohlédnout výstavu hydrokinetických objektů 

Františka Svátka Tušení rovnováhy. 

V Muzeu Vyškovska jsme pro děti připravili na sobotu pohybové aktivity a tvořivou dílnu k výstavě Ženy, které 

toho mnoho dokázaly. Po oba dny proběhla vždy dvě vystoupení skupiny historického šermu na nádvoří 

zámku. Akce byla uspořádána ve spolupráci s městem Vyškovem a zúčastnilo se jí 2 900 návštěvníků (2665 

MV + 235 kaple sv. Anny). 

9. prodejní burza minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin – 7. 10. 2017 – 191 návštěvníků. 

Čtvrtý vánoční muzejní jarmark a vánoční muzejní dílnička – 25. 11. 2017 – prodej řemeslných výrobků, 

muzejní vánoční dílnička s tvořením vánočních ozdob a dárků. Na jarmark přišlo 420 návštěvníků a na tvořivou 

dílnu 156. V rámci jarmarku se konala 2x komentovaná prohlídka výstavy Vánoce ve světě v podání členů 

dějepisného kroužku ze ZŠ Nádražní 5 převlečených za postavy z výstavy. 

Svatá Kateřina věši hósle do komina – 26. 11. 2017. 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 120 diváků. 

Doprovodný program k výstavě Šťastný život v secesi Tiffany šperk – 9. 12. 2017 – dílna, ve které si účastníci 

mohli vyzkoušet techniku tiffany a vyrobit si pod vedením lektorky Šárky Rotterové originální dárek. Dílny se 

zúčastnilo 15 osob. 

Bučovice 

Muzejní dílnička pro šikovné ručičky k výstavě Technické hračky – děti si prohlédly výstavu a pak vyráběly 

pohyblivého panáčka nebo dřevěnou káču. Během letních prázdnin se zúčastnilo 120 dětí. 

  



12 

 

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, 

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 děti 

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 14x pro 290 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 10x pro 214 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 byl nabízen od listopadu 2017 a proběhl celkem 13x 

pro 237 dětí. 
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Doprovodné programy k interaktivní výstavě Ten dělá to a ten zas tohle. 

Vzhledem ke konání výstavy v závěru roku 2016 a na počátku roku 2017, byly muzejní pedagožkou připraveny 

3 programy: Ten dělá to a ten zas tohle o Vánocích, který se konal v prosinci 2016, a dva programy, které 

probíhaly v lednu 2017: 

Malý tovaryš pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ a Od tovaryše k mistrovi pro děti od 3. ročníku ZŠ, které se zaměřily 

na jednotlivá řemesla (dráteník, keramik, pekař, perníkář, truhlář, tkadlec) a v interaktivní části na zručnost 

dětí. Oba programy byly také doplněny tvořivou dílnou a program Od tovaryše k mistrovi také Vandrovní 

knížkou s úkoly. 

Program Malý tovaryš se v lednu 2017 konal 11x pro 183 dětí a program Od tovaryše k mistrovi 3x pro 52 

dětí. 

Doprovodný program k výstavě Když jsem chodil do školy, která také pokračovala v lednu 2017, Škola našich 

prababiček. Děti se seznámily se školním prostředím, učebnicemi a pomůckami našich předků. V tvořivé dílně 

si vyrobily magnetickou záložku. Program v lednu 2017 proběhl 1x pro 28 dětí. Naši nabídku na předávání 

vysvědčení prvňáčkům v dobovém prostředí staré školní třídy využily 4 třídy s 84 žáky. 

Doprovodný program k výstavě Kam nám uletěly včely pro děti z mateřských škol a žáky základních škol. 

Program hravou formou dětem představil včely a jejich produkty, včelařské pomůcky. V tvořivé dílně si mohly 

vyrobit svíčku ze včelího vosku, ozdobit kraslici voskem nebo ozdobit perníkovou kytičku. Program se 

uskutečnil 16x pro 331 dětí. 

Velikonoční muzejní dílničky pro MŠ a ZŠ Jiný kraj, jiný mrav! Děti se dozvěděly, jak se liší české a moravské 

tradice od zvyků v jiných zemích a na výstavě Velikonoce ve světě si prohlédly vystavené kraslice ze zahraničí. 

V navazující dílně si ozdobily vajíčko zvolenou technikou: zdobení barevné kraslice bílým voskovým reliéfem, 

zdobení bílé kraslice barevným včelím voskem, zdobení bílé kraslice technikou decoupage. Program proběhl 

24x pro 489 dětí. 

Doprovodný program k výstavě Panenky aneb Život po životě pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ O panence 

Járince. Děti se zapojily do pohádky „O panence, která tence plakala“ a pejskovi s kočičkou pomohly s péčí o 

Járinku: sestavily kolíbku, postavily dům, uvařily dobré jídlo, vypraly prádlo... V dílničce si pak vyrobily 

dřevěnou káču nebo panenku/panáčka. Celkem byl program 3x pro 62 dětí. 

Komentovaná prohlídka výstavy Dracula a ti druzí s dílničkou. Tento program byl určen pro starší děti a 

studenty. Účastníci si po prohlídce výstavy v navazující dílně vyrobili skleněný amulet. Nabídku využily 3 

skupiny, celkem 66 dětí. 

Vánoční dílničky pro školy – byly zpracovány dva typy: 

Vánoce ve světě aneb kdo všechno nosí dárky? V rámci výstavy Vánoce ve světě se děti dozvěděly, jak 

vypadají vánoční tradice a zvyky v různých zemích světa.  

Šťastný život v secesi nejen o Vánocích probíhal ve výstavním sále s výstavou Šťastný život v secesi. Mimo jiné 

si děti prohlédly secesní domácnost z počátku minulého století, vybavení kuchyně, kde se připravovalo 

štědrovečerní menu, dozvěděly se, jak vypadal stromeček a jaké zvyky se dodržovaly. 

V tvořivé dílničce k oběma programům si děti vyráběly vánoční ozdoby z tradičních českých skleněných 

foukaných perliček. Celkem se uskutečnilo 38 dílniček pro 710 dětí. 
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S muzeem do školy – v roce 2017 také pokračoval projekt přednášek pro základní a střední školy. Celkem se 

uskutečnilo 6 přednášek z tohoto cyklu – 3 u nás v muzeu a 3 ve škole – pro 119 dětí. 

Dále naše muzejní pedagožka vytvořila pracovní listy k výstavě Příběhy barokních obrazů a k výstavě Ženy, 

které toho mnoho dokázaly, které byly volně ke stažení na našich webových stránkách. K výstavě Šaty k tanci 

i pohledu byl dodán pracovní list autorkou výstavy, který byl k dispozici na výstavě. 

Také jsme vytvořili počítačové aplikace, které jednak obsahují informace k dané výstavě, ale také kvízy a hry. 

Bylo to k těmto výstavám: Kam nám uletěly včely, Příběhy barokních obrazů, Šaty k tanci i pohledu, Egypt dar 

Nilu. Aplikace k výstavě Ženy, které toho mnoho dokázaly, aplikace Půst a Velikonoce a aplikace Advent 

a Vánoce, která byla puštěna na výstavě Šťastný život v secesi, byly zpracovány externí firmou. 

Od září 2017 probíhá 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, kteří navštívili 

Muzeum Vyškovska od září do prosince 2017 celkem 4 krát. Během prvního setkání se seznámili s expozicemi 

Muzea Vyškovska, činností muzea a jeho pracovníků. Při druhém setkání byla připravena komentovaná 

prohlídka výstavy Vánoce ve světě, kterou žáci realizovali dvakrát během Vánočního jarmarku dne 24. 11. 

2017. V kostýmech vánočních postav představili návštěvníkům způsob slavení Vánoc v různých evropských 

zemích. Pod vedením muzejní konzervátorky se pak v prosinci 2017 seznámili s postupy při konzervování a 

restaurování sbírkových předmětů a některé jednoduché techniky si také vyzkoušeli. 

Odborní pracovníci poskytovali na požádání pro skupiny návštěvníků (zájezdy, školy) výklady k expozicím a 

výstavám. Etnografka připravila výklad pro návštěvníky z Tyflocentra na výstavách Ten dělá to a ten zas tohle 

a Kam nám uletěly včely. 

Bučovice 

Doprovodný program k interaktivní výstavě Ten dělá to a ten zas tohle – děti se dozvěděly, co vyráběli ševci, 
hrnčíři, truhláři nebo kováři a jaké nářadí k práci používali. Program byl zakončen tvořivou dílnou. Proběhl 1x 
pro 24 dětí. 

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). Etnografka se zúčastnila 

jednání Komise Jihomoravského kraje pro zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury na seznam 

nemateriálních statků TLK JMK dne 19. 6. 2017 a dne 31. 10. 2017 na Krajském úřadě JMK v Brně. 
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Bučovice 

Probíhala spolupráce s Knihovnou Anny Šperkové v Bučovicích, Informačním a kulturním střediskem 

Bučovice, Gymnáziem a obchodní akademií Bučovice a se Státním zámkem Bučovice na pořádání kulturních 

akcí.  

Odborné služby pro školy 

Muzeum Vyškovska 

- řada konzultací ke studentským pracím 

- vedení 2 stážistů/praktikantů (archeologické pracoviště, konzervátorské pracoviště) 

- odborné výklady k expozicím pro školní skupiny 

- materiály pro studenty ke studentským pracím ročníkovým, bakalářským, magisterským 

a disertačním 

Muzeum Bučovice 

- odborné výklady v expozici a 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 2017 celkem 43 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 

- základní zjišťovací sondážní stratigrafický průzkum mapující omítkové vrstvy a jejich povrchové 

úpravy ve vytypovaných místech zámku Nové Hvězdlice – Domov Hvězda a ve vytypovaných 

místech západní části předzámčí zámku Nové Hvězdlice. 

Historické pracoviště 

- spolupráce s kronikářem Vyškova – průběžně formou konzultací 

- spolupráce se SOkA Vyškov a Knihovnou Karla Dvořáčka 

- rešerše fotodokumentace sokoloven pro KrÚ JMK 

- poskytování informací a fotografií tisku (Vyškovské noviny, 5+1) 

Archeologické pracoviště 

- spolupráce s lokálními zájemci o archeologii (konzultace nálezů, konzultace k jejich připravovaným 

publikacím, návštěva nových lokalit)  
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Muzeum 

Vyškovska
kaple sv. Anny Muzeum 

Bučovice

Celkem za 

organizaci

1. 7 588 466 2 299 10 353

1 135 84 852 2 071

2 652 94 1 175 3 921

228 56 284

2 2

1 201 288 216 1 705

2 370 2 370

2.
3 012 24 3036

153 1 154

152 1 153

3.
6 380 235 262 6 877

1 1

6 4 10

72 1 1 74

120 120

114 142 256

6 146 235 120 6 501

4.

5. 39 4 43

16 980 701 2 585 20 266

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Počet návštěvníků expozic a výstav organizace

samostatná scénická vystoupení

přednášky

ostatní

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum (galerie) 

pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách)

pro seniory

pro zdravotně handicapované

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy

z 
to

h
o

pro děti a mládež

Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a 

expozicím

neplatících

přednášek

Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem

za seniorpasy

za vstupné celé

za vstupné snížené

za vstupné zvýšené za speciální služby

            z toho za služby cizincům

za rodinné vstupné

počet návštěvníků expozice zemědělských strojů

z 
to

h
o

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných muzeem, 

galerií)

ostatních

P
o

če
t

kulturně výchovných akcí 

návštěvníků kulturně výchovných 

akcí

samostatných scénických 

vystoupení

Ostatní návštěvníci (uveďte) - badatelé
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Publikační činnost 

Mgr. Klára Rybářová (archeoložka) zaslala Výsledky archeologických výzkumů za rok 2016 do redakce Přehled 

výzkumů na AÚ AV ČR Brno. 

K výstavě Ženy, které toho mnoho dokázaly byla vydána stejnojmenná publikace.  

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 západního křídla tzv. 

Starého zámku ve Vyškově (pro vrátník a kameru u vstupu do kanceláří muzea) a v prostorách 

Muzea Bučovice 

Historické pracoviště (Mgr. Renata Kotulánová) 

- pokračování ve zpracování tématu Vyškov a okolí v 19. a 1. pol. 20. stol. se zaměřením na spolek 

Vlasta a významné ženy Vyškova – výstupem výstava a publikace Ženy, které toho mnoho 

dokázaly 

- účast na odborném semináři Komise regionálních dějin Moravy a Slezska 26.–27. 9. 2017 

v Uherském Hradišti 

Konzervátorské pracoviště (Martina Hodesová, DiS.) 

- viz Konzervátorská činnost (str. 4 Zprávy o činnosti) 

Etnografické pracoviště (Mgr. Petra Minářová) 

- účast na semináři Etnografické komise AMG ve dnech 25. –26. 4. 2017 v Litomyšli a ve dnech 

4.–5. 10. 2017 ve Vsetíně 

Archeologické pracoviště (Mgr. Klára Rybářová) 

- zajišťování archeologických dohledů při aktuálních výkopových pracích v regionu 

 Vyškov – oprava Masarykova náměstí 

 Kozlany – kanalizace a ČOV 

 Habrovany – rekonstrukce kanalizace 

 Zelená Hora – vodní nádrž 

- zajišťování záchranných archeologických výzkumů při aktuálních výkopových pracích v regionu 

 Vyškov – rekonstrukce zahrady špitálku sv. Anny 

 Prusy-Boškůvky – kanalizace a ČOV 

 Drnovice – přístavba MŠ 

 Vážany nad Litavou – propustek  



18 

 

- 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 Megalit (od 1. června 2017 do programu Archeologická mapa ČR) 

- účast na seminářích: Přehled výzkumů za rok 2016, XLV. seminář  archeologů z muzeí a institucí 

památkové péče, 34. odborně metodický den NPÚ 
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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. 2017 celkem 13 316 

knihovních jednotek. Roční přírůstek byl 133 knihovní jednotky. Počet uskutečněných výpůjček v roce 2017 

byl 73. 

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, zpracování a zveřejnění. K datu 31. 12. 2017 bylo do 

systému CLAVIUS zaevidováno celkem 4 569 knih (718 knih za rok 2017), 833 periodik (369 periodik za rok 

2017) a 89 kompletů periodik (0 za rok 2017). 
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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 2017 jsme využili zvýhodněnou nabídku inzerce ve Vyškovském deníku, a to na propagaci 4. vánočního 

muzejního jarmarku. Muzeum jsme také propagovali v měsíčníku Profit č. 6/2017, který byl tematicky 

zaměřen na cestování a turistické destinace. Muzeum, výstavy a animační programy jsme rovněž prezentovali 

v Muzejních novinách pro školy i rodiny únor 2017 a podzim 2017, 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. O výstavě Zbraně pro boj, 

sport i lov, která se v roce 2017 uskutečnila v Muzeu Bučovice, vyšel článek v časopisu Český les, léto 2017.  

V loňském roce jsme vydali záložku, na které byly uvedeny významné výstavy a akce, a kapesní kalendářík 

2017, tyto materiály jsou rozdávány návštěvníkům zdarma a jsou také k dispozici v místním turistickém 

informačním centru, v knihovně apod. 

Také v roce 2017 jsme pokračovali v naší propagaci v rámci slevového programu IDS JMK a uveřejňovali jsme 

pozvánky na naše výstavy a akce v autobusech na LCD monitorech. 

Muzeum prezentuje svou činnost také na vlastních webových stránkách a na sociální síti Facebook. 

  

http://www.vevyskove.cz/
http://www.regiony24.cz/
http://www.vyskovsko.info/
http://www.slavkovsko.cz/
http://www.museums.cz/
http://www.do-muzea.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.listyjm.cz/
http://www.rodinnepasy.cz/
http://www.seniorpasy.cz/
http://www.regionalnitelevize.cz/
http://www.brnopoint.cz/
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Činnost muzea probíhala v souladu se zpracovaným Plánem činnosti organizace na rok 2017, 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 Hodesová, DiS., konzervátorka 

Správa budov    Libuše Rumpelová, DiS., ekonomka, vedoucí OEP 

 Mgr. Monika Pelinková, ředitelka 

Statistika ekonomická   Andrea Pouzová, účetní 

Statistika muzejní   Ivana Fleková, organizační pracovnice 

Účetní závěrka    Mgr. Monika Pelinková, ředitelka 

Zpráva o činnosti   Mgr. Monika Pelinková, ředitelka 

Andrea Pouzová, účetní 

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 2017 uzavřeno detašované 

pracoviště Muzeum Bučovice. V říjnu a listopadu 2017 byl omezen návštěvnický provoz v objektu zámku 

ve Vyškově v souvislosti s probíhající opravou podlah ve výstavních sálech. 

- 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 2017 pouze v hlavní činnosti, jež probíhala dle schváleného rozpočtu. K 31. 12. 

2017 vykazovalo Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

441 044,43 Kč, z toho 440 000 Kč jsou však výnosy nepokryté finančními prostředky. Jedná se o výnosy ze 

smluvní pokuty, která nebyla dlužníkem do konce roku 2017 zaplacena. Vzhledem ke skutečnosti, že výnos 

nebyl krytý finančními prostředky, nebylo možné použít jej v nákladech organizace. 

 

Celkové výnosy za sledované období činily 13 834 168,43 Kč.  

Výnosy v tis. Kč Upravený plán Skutečnost

Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 10 356 10 356

Příspěvek na provoz od zřizovatele  účelově určený 2 531 2 165
Účelový příspěvek z rozpočtu města Vyškov 13 13
Neinvestiční dotace ze SR 205 201
Výnosy z prodaného zboží 30 12
Výnosy z prodeje služeb 466 395
Výnosy z pronájmu 95 91
Výnosy za vlastní výrobky 4 3
Zapojení fondů 280 90
Jiné ostatní výnosy 478 478
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých inv. transferů 30 30
CELKEM 14 488 13 834  

 

 

Celkové náklady za sledované období roku 2018 činily 13 393 124,00 Kč. 

Náklady v tis. Kč Upravený plán Skutečnost
Spotřeba materiálu 565 499
Spotřeba energie 796 762
Spotřeba - vodné 10 5
Prodané zboží 12 8
Změna stavu zásob vlastní výroby -70 -29
Opravy a udržování 2 371 2 160
Cestovné 23 16
Náklady na reprezentaci 30 28
Ostatní služby (výstavy, poštovné, telefony, tisky, nájem, …) 1 880 1 880
Osobní náklady 7 000 6 649
Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění, ...) 56 48
Jiné pokuty a penále 0 0
Odpisy dlouhodobého majetku 925 925
Náklady z drobného dlohoudobého majetku 450 442
CELKEM 14 048 13 393  
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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, účetní 

Monika Pelinková, ředitelka 

 

Vyškov, únor 2018 


