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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. 2019
2019
2019
k 31. 12. 2019
Historicko-uměnovědná
16 696
0
18
30 236
Archeologická
83 538
48 712
0
8
Etnografická
5 865
1 538
0
5
Přírodovědná
3 021
3 021
0
0
Muzeum Bučovice
8 705
7 248
0
71
Celkem

131 365

77 215

0
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Selekce
Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo 29. 11. 2019.
V roce 2019 bylo zapsáno 102 přírůstkových čísel (31 ve Vyškově a 71 v Bučovicích). V souladu se
sbírkotvorným plánem muzea byly sbírky rozšiřovány vlastními výzkumy a sběrem, dary, předáním a koupí.
V rámci dokumentace 2. poloviny 20. stol. a dokumentace současnosti byly získány fotokronika Junáka,
papírové panenky (vystřihovánky), pouzdro na abecedu, dětský a dámský textil, domovní řád z 50. let, vařič
a žehlička zn. Eta a fotoaparát zn. Flexaret. Byl zakoupen videodokument příjezdu invazních vojsk do Bučovic
v srpnu 1968.
Stěžejní sbírkové fondy – Musil, Rodáci a krajané, Fotografie a Všeobecná historie byly doplněny nákupem o
nábytek z pozůstalosti Aloise Musila, kočárky pro panenku a pohlednice adresované cestovatelem E. S.
Vrázem fotoklubu Orion. Výtvarná podsbírka byla rozšířena zakoupením děl regionálních autorů Heleny
Bochořákové-Dittrichové, Karla Ševčíka a Jaromíra Kotisy.
Byly převzaty archeologické nálezy z výzkumu ÚAPP Brno, v. v. i. z lokality Rychtářov (289 předmětů), od AÚ
AVČR Brno, v. v. i. z Drnovic, Za Vodovodem (kamenná sekerka) a z Muzea Blanenska, p. o. železná ostruha z
Lovčiček. Od jednotlivců bylo převzato 14 předmětů. Vlastním dohledávacím výzkumem v Bošovicích, U Čtyř
tabulí bylo získáno 15 nálezů z doby bronzové.
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 Bučovicích byla fotograficky zdokumentována výstavba nové expozice, demolice
bývalých UP závodů a společenské události ve městě. Cíleně zde byl pořizován fotografický materiál
pamětihodností a současné podoby města Bučovice, okolních obcí a krajiny pro účely nové expozice. Byla
zajištěna rovněž fotografická dokumentace pro potřeby grafiky a interaktivních prvků nové expozice.
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Konzervátorská péče o sbírky byla zajištěna v potřebném rozsahu, včetně preventivní ochrany nově získaných
sbírkových předmětů. Dvakrát byly zkontrolovány vlhkostní a teplotní podmínky depozitářů. Klimatické
podmínky v centrálním depozitáři, v Bučovicích v depozitářích č. 2, 4 a 7 a nově i v přírodovědném depozitáři
a expozici v Bučovicích jsou monitorovány pomocí záznamové techniky Datalogger.

Tezaurace
Řádná evidence přírůstků ve sbírce muzea byla zajištěna. Do přírůstkových knih bylo zapsáno celkem 102
přírůstkových čísel (31 ve Vyškově a 71 v Bučovicích), z toho 12 bylo zpracováno i ve II. stupni. Dále bylo do
II. stupně převedeno 90 starších přírůstkových čísel (888 inv. č.).
V pravidelných termínech byly zpracovány podklady pro evidenci sbírek v CES. Aktualizace CES ze dne 20. 12.
2018 byla potvrzena Ministerstvem kultury dne 8. 1. 2019, aktualizace ze dne 25. 6. 2019 byla potvrzena dne
14. 8. 2019, poslední aktualizace byla na Ministerstvo kultury odeslána dne 20. 12. 2019.
Probíhalo systematické zpracování sbírek. Kurátoři sbírek průběžně pokračovali v přepisu sbírkových
předmětů do systému BACH včetně provádění oprav a doplňování údajů. Byla zpracována 2. část pozůstalosti
Jana Kupky ve II. stupni evidence. Část dermoplastických preparátů přírodovědné podsbírky byla
digitalizována.
Inventarizace sbírek byla provedena v rozsahu 8 254 inventárních čísel.
Na základě Příkazu ředitelky Muzea Vyškovska, p.o., k provedení inventarizace sbírky Muzea Vyškovska v roce
2019 evidenční č. 26/IŘA ze dne 1. 7. 2019 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 1. 7. do 30. 11. 2019 u všech podsbírek.
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 2019.
Kontrolované podsbírky
Historicko-uměnovědná, část uměnovědná – Mgr. Zdeňka Jeřábková, kurátorka
-

kontrola v rozsahu 262 inventárních čísel

-

1 inv. č. nebylo dohledáno

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

kontrola v rozsahu 923 inventárních čísel

-

3 inv. čísla nebyla dohledána, 28 inv. čísel je neúplných
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Etnografická – Mgr. Petra Buřivalová, kurátorka
- kontrola v rozsahu 543 inventárních čísel
-

10 inv. č. nebylo dohledáno

Archeologická – Mgr. Klára Rybářová, kurátorka
-

kontrola v rozsahu 4 942 inventárních čísel

-

28 inv. č. nebylo dohledáno

Přírodovědná – Mgr. Lukáš Bobek, kurátor
-

kontrola v rozsahu 500 inventárních čísel

-

všechna inv. č. byla dohledána

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

kontrola v rozsahu 1 084 inventárních čísel

-

všechna inv. č. byla dohledána

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. 10. 2020.
2. Pokud tato inv. čísla nebudou dohledána v termínu do 30. 10. 2020, provést výběr, zda budou dále
hledána (termín: do 15. 11. 2020). Pokud budou vybrána inventární čísla k vyřazení, bude předložen
návrh na jejich vyřazení ze sbírkové evidence – termín: do 31. 11. 2020.

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, v depozitářích č. 2, 4 a 7 v Bučovicích a nově
i v přírodovědném depozitáři ve Vyškově a v expozici v Bučovicích jsou monitorovány pomocí záznamové
techniky Datalogger. Po výměně oken v depozitářích ve Vyškově se zde výrazně zlepšily teplotní podmínky.
V říjnu byla ve všech depozitářích a expozicích ve Vyškově, Dědicích i Bučovicích provedena preventivní
dezinsekce. V přírodovědném depozitáři byl instalován moderní mobiliář umožňující systematické
uspořádání a kvalitní uložení sbírek. Bylo pořízeno 20 ks herbářových krabic pro uložení listů s herbářovými
položkami. V Bučovicích se instalací nové na míru zhotovené skříně podstatně zlepšilo uložení palných i
chladných zbraní. Po zakoupení nového mobiliáře zde proběhla demontáž starého a montáž nového
depozitárního vybavení.
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.
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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 43
předmětech, menší zásahy na 221 předmětech. Přednostně byly ošetřovány přírůstky, předměty určené na
aktuální výstavy a předměty do nové expozice v Muzeu Bučovice. Jednalo se o:
předměty ošetřené ve větším rozsahu: 43 ks
- Obraz H-B 49
- Pračka H-B 6034
- Pračka H-B 28561
- Pračka H 12642
- Pračka H 27373
- Pračka 27207
- Pračka H 28561
- Mandl H 281
- Mandl H-B 6036
- Mandl H-B 5970
- Trakař H-B 5963
- Beranice N 2472
- Perníková forma koník N 4018
- Perníková forma panenka N 4003
- Truhla H 4
- Obraz H-B 34
- Kameninová zadělávačka drátovaná N 5819
- Postel – N 3417
- Keramika expozice Bučovice 10 ks:
A-B 62, A-B 60, A-B 7, A-B 12, A-B 8, A-B 2, A-B 61, A-B 9, A-B 3, A-B 13
- Mamutí stolička A-B 762
- Mamutí čelist A-B 763
- Velká bombovitá nádoba A-B 794
- Stůl N-B 574 a selské židle N-B 568, N-B 570, N-B 571, N-B 572
- Obraz H-B 49
- Portréty manželů Beitlových H-B 43, 44
- Skleník v měšťanském pokoji H-B 6864
- Buben NG H-B 5592
- Postavníky N-B 523 a N-B 536

předměty, u nichž byly provedeny méně náročné zásahy: 221 ks
Archeologické nálezy: 36 ks
- ostruha 31/2019, hrot kopí 32/2019, ostruha 33/2019, sekera 34/2019, sekera 35/2019, ostruha
36/2019, ostruha 37/2019 , železný srp 38/2019, čepel nože 39/2019, čepel sekery 40/2019, radlice
41/2019, ostruha 42/2019, železný srp 43/2019, ostruha 44/2019, klíč 45/2019, železné okutí rýče
46/2019, srp 47/2019, vrták 48/2019, křesadlo 49/2019, sekerka dřevoobráběcí 50/2019, šipka
tordová 51/2019, šipka do kuše 52/2019, hrot šipky do kuše 53/2019, vinařský nůž 54/2019, sekera
bojová 55/2019, nůž s trnovým řapem 56/2019, dýka středověk 57/2019, nůž 59/2019, klíč 60/2019,
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klíč 61/2019, sekera 62/2019, dýka 63/2019, radlice 64/2019, jednobřitá dýka 65/2019, tulej 66/2019,
ostruha 67/2019
Žehličky: 13 ks
- H 1541, H 12.414, H 16.940, H 16.941, H 19.949, H 14.805, H 14.636, H 12.603, H 27.641, H 27.642,
Dermoplasty ptáci: 37 ks:
- P 2197, P 2171, P 2188, P 2229, P 2278, P 2277, P 2249, P 2161, P 2125, P 2200, P 2201, P 2247, P
2248, P 2271, P 2273, P 2282, P 2283, P 2127, P 2184, P 2195, P 2198, P 2207, P 2208, P 2185, P 2206,
P 2217, P 2221, P 2209, P 2236, P 2238, P 2212, P 2182, P 2215, P 2219, P 2222, P 2223, P 2231
Ostatní:
- skleněná valcha N 5474
- meč A 27622
- louskáček dřevěný H-B 423
- úvodnice N 3477
- hoblík N 3611
- pásek k mužskému kroji N 2477
- košile N3507
- zástěra N 3475
- sukně N 3474
- kordulka N 3478
- rukávce N 3479
- pás kožený N 3504
- kalhoty kožené jirchové N 3506
- košile N 3507
- boty vysoké N 3508
- modlitební řemínky H-B 5667
- kolébka N 3418
- děcko v kolébce N 3419
- rohová lavice N 3423
- skříň N 3424
- stůl N 3427
- lištva N 3428
- bronzový náramek A 38926
- dřevěné perníkářské formy 6 ks: N-B 286, N-B 287, N-B 288, N-B 289, N-B 300, N-B 301
- cechovní truhlice N-B 575
- cechovní truhlice N-N 5786
- modrotiskové formy N-B 308 a N-B 310
- vochle na česání N-B 596 a N-B 398
- vrtáky H-B 5457
- ferule N-B 581
- bednářský šroub H-B 5459
- hoblíky H-B 5447 a H-B 6348
- kružidla H-B 5450 a H-B 5451
- holínky k sokolskému kroji H-B 4299
- cvičební kužely H-B 6013
- selská truhla N-B 559
- rohová skříňka H-B 5578
- lištva N-B 613
- křížek s Kristem H-B 5131
- část praporu NG H-B 5460
- židovské kameny ze synagogy H-B 5432 a H-B 5747
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Archeologické nástroje:
- sekyrky železné 34/2019, 35/2019, 40/2019, 50/2019, 55/2019, 62/2019
- srpy A-B 798 a A-B 804, 29/2019, 38/2019, 43/2019, 47/2019
- nože A-B 807, A-B 806, 56/2019, 59/2019, 39/2019
- vinařské nože A-B 808, 54/2019
- radlice 41/2019 a 64/2019
- lžícovitý vrták 48/2019
- křesadlo s jehlou 49/2019
- hrot šípu 51/2019, 52/2019, 53/2019
- dýka 57/2019, 63/2019, 65/2019, 54/2019
- tulej 66/2019
- okutí rýče 46/2019
- hroty kopí A-B 68, A-B 69, A-B 70, 32/2019
- ostruhy 30/2019, 31/2019, 33/2019, 36/2019, 37/2019, 42/2019, 44/2019, 67/2019
- klíče středověk H-B 495, 45/2019, 60/2019, 61/2019
- motyka A-B 810
- kovářský měch H-B 5010
Depot keramiky Brankovice:
- miska A 78855, koflík miskovitý A 78857, koflík miskovitý A 78858, koflík miskovitý A 78859, koflík
nálevkovitý A 78860, okřín A 78864, mísa A 78865, okřín A 78866, okřín A 78867, koflík miskovitý A
78868, koflík A 78874, hrnek s ouškem A 78875, neúplný kónický šálek A 78876, koflík A 78877, koflík
A 78878, amforovitá mísa A 78879, slepená miska A 78880, zásobnice fragment A 7888, 1 větší
fragment amforovité nádoby A 78882, koflík A 78883, koflík A 78884, amforovitá mísa A 78885, miska
A 78886
Keramika eneolit:
- hrnec KŠK A-B 6, miska KŠK A-B 3, džbánek KŠK A-B 4, džbán KŠK A-B 7, hmoždíř KŠK A-B 5, džbánek
leton. typu A-B 8, mísa KZP A-B 12, pohár KZP A-B 13, hrníček KZP A-B 692, hrnec A-B 1, hrnec A-B 686
Keramika DB:
- hrnec UK A-B 9, džbánek UK A-B 10, nádobka DB A-B 731, osudí SDMK A-B 1
Dodavatelsky proběhlo restaurování těchto předmětů:
- H 20 844 kniha Spee, Fridrich von: Zlatá cnosti kniha
- H 20 834 kniha Ludovici Granatensis concionum
- H-B 1147 Kniha Jezusa Syracha (Ecclesiastikus)
- H 22 941 plastika „Svatá Rozálie“
- H 171 obraz „Horská krajina s řekou“
- H 136 obraz „Portrét dámy“
- H 311 obraz „Světice“
- N 566 střelecký terč
- N 570 střelecký terč
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Výpůjčky sbírkových předmětů
MV jako půjčitel:
Předměty z muzejní sbírky byly půjčovány zejména na výstavy (expozice), vědeckým institucím, vysokým
školám:
- FF MU Brno
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, p. o.
- Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
- Niederösterreichische Museum Betriebs GmbH, Museum Niederösterreich
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:
- Muzeum policie ČR
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 14 ks (Muzeum Komenského v Přerově, p.o. – do 28. 8. 2022)
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 2019 uzavřeno detašované pracoviště Muzeum Bučovice. Vzhledem
k nevyhovujícím klimatickým podmínkám a následnému zahájení prací na odvlhčení objektu kaple a špitálku
sv. Anny byl objekt kaple celý rok 2019 mimo provoz.

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 rekonstrukce v roce 2018
odinstalována, slavnostní otevření nové expozice proběhlo 24. 9. 2019. Na konci roku 2018 byla z důvodu
výměny oken v objektu zámku Vyškov odinstalována Národopisná expozice (otevřena 1973, úpravy 2007),
jelikož vestavěná konstrukce vitrín zakrývala okna. V průběhu roku 2019 byla instalována expozice nová.
Expozice dle data vzniku:
Vyškovská lidová keramika: 1954
Vyškovsko do roku 1850: 1972, menší úpravy 2005
Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech: 2019
Životem a časem po Bučovicku: 2019
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 byly otevřeny v roce 2019. Ostatní jsou (nebo byly) ze 70. a 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 řada z nich daleko za hranicí své životnosti.

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. V Muzeu Bučovice je také
k dispozici výstavní sál.
Ve výstavních prostorách muzea se uskutečnilo 23 výstav: 6 autorských, 6 zapůjčených od jiných muzeí, 11 od
ostatních subjektů.
Z toho: Muzeum Vyškovska (zámek) 19, Muzeum Bučovice 4.
Na šesti autorských výstavách byly prezentovány obrazové materiály muzea, exponáty ze sbírky Muzea
Vyškovska a činnost odborných pracovníků. Jednalo se o výstavy: Od Barbory po Tři krále (připravily muzejní
pedagožka a etnografka), Zámek ve Vyškově (připravili odborní pracovníci muzea v součinnosti s externími
spolupracovníky), Velké prádlo (připravily muzejní pedagožka, historička a etnografka), Sametová revoluce
(připravily historička a muzejní pedagožka), Když příroda spí (připravili přírodovědec a muzejní pedagožka),
Sladké Vánoce (připravili dokumentátor a historička).
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Výběr obrazových materiálů a předmětů ze sbírky Muzea Vyškovska byl ke zhlédnutí také na výstavách
Židovské tradice a zvyky, Dioráma Život Kristův, Ochrana přírody a krajiny v ČR, Život aristokratických dětí a
Stolečku, prostři se. Výstava Dioráma Život Kristův byla doplněna o část týkající se liturgického slavení
Velikonoc.
Název výstavy
Muzeum Vyškovska – zámek
Planetami Malého prince
Od Barbory po Tři krále
Zámek ve Vyškově
Smím prosit? Půvab vějířů, taneční pořádky a módní doplňky
Jan Palach ´69
Židovské tradice a zvyky
Dioráma Život Kristův
Ochrana přírody a krajiny v ČR
Tragédie Lidic
Velké prádlo
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov
Proměny Vyškova
Výstava fotografií Martina Vybírala KLÁŠTER
Život aristokratických dětí
Největší záhady a tajemství světa
VÁCLAV HAVEL politika a svědomí
Stolečku, prostři se
Sametová revoluce 1989
Když příroda spí
Muzeum Bučovice
Když jsem já sloužil to první léto...
Až přiletí čáp
Zkamenělé stopy
Sladké Vánoce

Termín

Výstavní
sál

8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
20. 11. 2018 – 6. 1. 2019
23. 11. 2018 – 1. 3. 2020
10. 1. – 24. 2. 2019
15. 1. – 24. 2. 2019
1. 2. – 24. 3. 2019
5. 3. – 22. 4. 2019
8. 3. – 1. 5. 2019
2. 4. – 23. 6. 2019
8. 5. – 26. 6. 2019
15. 5. – 26. 5. 2019
6. 6. – 23. 6. 2019
26. 6. – 31. 7. 2019
4. 7. – 1. 9. 2019
1. 8. – 6. 10. 2019
6. 8. – 24. 9. 2019
14. 9. – 27. 10. 2019
23. 10. 2019 – 5. 1. 2020
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020

GO
ZK
1P
VVS
ZK
GO
VVS
ZK
GO
ZK
VVS
VVS
GO
ZK
VVS
GO
ZK
GO
ZK

2. 4. – 2. 6. 2019
18. 6. – 1. 9. 2019
12. 9. – 17. 11. 2019
21. 11. – 29. 12. 2019

---------

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 7 přednášek v Muzeu Vyškovska a 1 exkurzi:

Muzeum Vyškovska
▪

26. 2. 2019

Kouzelný svět vějířů- přednáška spojená s komentovanou prohlídkou výstavy
Smím prosit? Půvab vějířů, taneční pořádky a módní doplňky – Dagmar
Klingerová

▪

25. 4. 2019

Gotický hrad ve Vyškově, stavební vývoj do počátku 16. století – Mgr. Jan
Štětina

▪

13. 6. 2019

Zámek ve Vyškově v 16. století – co vyprávějí písemné prameny? – PhDr. Jan
Štěpán, Ph.D.

▪

25. 9. 2019

Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví,
Detektorové hledání a detektorové nálezy v regionu Vyškovska – Mgr. Klára
Rybářová, Mgr. Zuzana Jarůšková, Mgr. Martin Hložek, Ph.D. a Mgr. Balázs
Komoróczy, Ph.D.

▪

30. 10. 2019

Za tajemstvím hradu Melice – Radim Vrla

▪

27. 11. 2019

Kroužkování ptáků proč a jak? – Mgr. Lukáš Bobek

▪

5. 12. 2019

Zámek ve Vyškově v 17. a 18. století – Mgr. Tomáš Parma, Ph.D

▪

19. 10. 2019

Expedice Melice – komentovaná archeologická procházka – Mgr. Klára
Rybářová, Mgr. Lubomír Vrána (v rámci Mezinárodních dnů archeologie)

Akce pro veřejnost (pro děti i dospělé)
Vyškov
Slavnostní křest publikace o historii vyškovského zámku Zámek ve Vyškově Od biskupského sídla k muzeu 31.
1. 2019. Zúčastnilo se 72 návštěvníků.
Jarní prázdniny v muzeu – 12. – 15. 2. 2019 – uskutečnily se čtyři typy dílen:
▪

Ptačí krmítko – krmítko z květináčku ozdobené technikou decoupage

▪

Vějíř – papírový vějíř z bambusových plátků zdobený ubrouskovou technikou

▪

Valentýnská dílna – zdobení perníkového nebo keramického srdíčka

▪

Vlnění – víla z ovčího rouna nebo plstěný přívěšek

Celkem se 18 dílen zúčastnilo 180 osob.
Módní přehlídka Denisadesign – 28. 2. 2019 – ve spolupráci s muzeem uspořádala textilní a oděvní výtvarnice
Denisa Richterová – přehlídku vidělo 165 osob.
Vyškovský masopust – 5. 3. 2019 – etnografka Muzea Vyškovska zorganizovala ve spolupráci se ZŠ Nádražní
5, Vyškov tradiční masopustní průvod maškar, který za doprovodu harmonikáře prošel městem se zastávkou
v Knihovně Karla Dvořáčka. Průvodu přihlíželo cca 320 osob.
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Velikonoční dílna – 13. 4. 2019 – návštěvníci se naučili zdobení kraslic slámou, techniku vyškrabávaných
kraslic, zdobení voskovým reliéfem, techniku decoupage, madeirové kraslice, naučili se plést pomlázku
z vrbového proutí, zdobit perníky, péct jidáše a vyrábět kytičky technikou suchého plstění. Dílnu navštívilo
162 osob.
XV. vyškovská muzejní noc – 24. 5 2019. 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 Princ Nebojsa aneb žonglérská pohádka a
představení Komedianti s flašinetem, malování na obličej, světelná show) 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. 1 800 návštěvníků.
Konference Venkovské stavitelství v oblastech osídlených národnostními menšinami – 29.–30. 5. 2019.
Odborná konference konaná ve spolupráci s Komisí pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České
národopisné společnosti a Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Konference se zúčastnilo 40 účastníků.
Den otevřených dveří Muzea Vyškovska – 26. 6. 2019 – 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 s naší historičkou umění. 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, pozlacování. Zúčastnilo se
360 osob.
Muzejní dílničky pro šikovné ručičky probíhaly v období letních prázdnin. V tomto roce byly zaměřeny na
národopis, středověk, pravěk, přírodu a výstavy Život aristokratických dětí a Největší záhady a tajemství
světa. Celkem se uskutečnilo 71 dílen pro 775 dětí včetně doprovodu.
▪

Život na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech:
- Panenky ze šustí – práce s tradičním materiálem
- Vlnění – víla nebo skřítek z ovčího rouna nebo plstěná brož
- Podmalby na skle – obrázek vytvořený tradiční technikou lidového umění

▪

Středověk Vyškovska:
- Středověké kratochvíle – výroba středověké stolní hry
- Králův zlatník – královská koruna, jablko nebo korunovační prsten

▪

Pravěk Vyškovska:
- Krásná i v pravěku – tkaní čelenky dozdobené drátěnými ozdobami
- Krása pravěkého kamene – výroba šperku

▪

Příroda Vyškovska:
- Ze života hmyzu – výroba motýla
- Ptačí svět – výroba ptáčka
11

▪

Život aristokratických dětí:
- Já mám koně – kůň na tyči
- Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi... – ozdobené kapesní zrcátko
- Vějíře – papírový vějíř ozdobený ubrouskovou technikou

▪

Největší záhady a tajemství světa:
- Labyrint pro bystré hlavy a šikovné ruce – kuličkový labyrint
- Skleněný amulet – vlastní skleněný amulet

Dny evropského dědictví – Dny památek Vyškov – 7. a 8. 9. 2019. V tyto dny jsme zpřístupnily zámek, ve
kterém naše muzeum sídlí. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zdarma všechny stálé expozice, výstavy
Zámek ve Vyškově a VÁCLAV HAVEL politika a svědomí a na nádvoří zhlédnout vystoupení skupiny
historického šermu ARMET. Za zvýhodněné vstupné si mohli prohlédnout výstavu Největší záhady a tajemství
světa. Pro dětské návštěvníky jsme na sobotu připravili tvořivou dílnu, na které se vyrábělo z papíru a
ubrousků.
Akce byla uspořádána ve spolupráci s městem Vyškovem a zúčastnilo se jí 2 450 návštěvníků.
11. prodejní burza minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin – 26. 10. 2019 –
220 návštěvníků.
Svatá Kateřina věši hósle do komina – 24. 11. 2019. Dětský folklorní soubor Klebetníček a Hanácký folklorní
soubor písní a tanců Trnka se tradičně představil v pestrém pásmu hanáckých písní, tanců, říkadel a her.
Vystoupení sledovalo 140 diváků.
Šestý vánoční muzejní jarmark a vánoční muzejní dílnička – 30. 11. 2019 – prodej řemeslných výrobků,
muzejní vánoční dílnička s tvořením vánočních ozdob a dárků z drátků, slámy a ze včelího vosku. Na jarmark
přišlo 195 návštěvníků a na tvořivou dílnu 83. V rámci jarmarku se konala i kostýmovaná komentovaná
prohlídka expozice Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech v podání členů dějepisného kroužku ze ZŠ
Nádražní 5, Vyškov, na kterou přišlo 25 návštěvníků.

Bučovice
Slavnostní otevření nové expozice Životem a časem po Bučovicku – 24. 9. 2019. Nová expozice představuje
život obyvatel na Bučovicku prostřednictvím tematických okruhů, které přibližují nejdůležitější aspekty života
člověka v průběhu dějin. Osídlení krajiny a její hospodářské využití, zabydlení v prostoru, vojenské události,
společenský život, smrt a pohřeb. Návštěvníky exozicí provede Jan Šembera z Boskovic, proslulý jak stavbou
zdejšího zámku, tak i způsobem života, jenž ho dostal i do místních pověstí. V nové expozici najdou návštěvníci
také množství interaktivních prvků a počítačové aplikace, určené nejen dětem. Nad projektem převzalo
záštitu Ministerstvo kultury. Slavnostního otevření se zúčastnilo 84 hostů.
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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 3x pro 65 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 3x pro 52 dětí.
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 proběhly 11x pro 199 dětí.
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Animační program Od Ostatků po mrskut pro děti z mateřských škol a žáky ZŠ. Program se uskutečnil v rámci
edukačního programu Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech. Během programu se žáci dozví, co jsou to
Ostatky a kdo nesměl chybět v ostatkovém průvodu, jaké tradice se pojí s jednotlivými postními nedělemi a
jak probíhal Svatý týden, jak naši předkové prožívali čas od Ostatků po mrskut. V tvořivé dílničce si vyzkouší
svoji zručnost při práci s tradičním materiálem: zdobení bílé kraslice filcem, technikou decoupage, zdobení
černé kraslice bílým voskovým reliéfem, bílé kraslice barevným včelím voskem, slámou nebo zdobení vrtané
madeirové kraslice. Program s tvořivou dílnou se uskutečnil celkem 4x pro 82 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 dozvěděly, jak prožívali advent a Vánoce naši
předkové, jaké dodržovali zvyky a jaké činnosti v zimě vykonávali. V navazující tvořivé dílničce si ověřily svoji
zručnost při práci s tradičním materiálem. Vyráběly tyto výrobky: motaná svíčka ze včelího vosku, svíčka
stromeček z vosku, andílek ze včelího vosku, slaměná vločka, slaměná šiška. Program s tvořivou dílnou se
uskutečnil celkem 25x pro 467 dětí.
Doprovodný program k výstavě Ochrana přírody a krajiny v ČR pro žáky ZŠ Ochráníme svou budoucnost.
Během programu se žáci seznámili se základními druhy krajin, s pravidly chování v chráněné krajině a
s možností aktivní ochrany přírody, prohlédli si preparáty řady našich ohrožených živočichů. Součástí
programu byl i pracovní list. Program proběhl 2x pro 25 dětí.
Velikonoční muzejní dílničky pro žáky ZŠ. Děti si prohlédly výstavu Dioráma Život Kristův, na které se
seznámily s hlavní postavou, událostmi a podstatou velikonočních svátků, dále s významem postní doby a
prožívání Svatého týdne. V navazující tvořivé dílničce si vyrobily tyto výrobky: bílou kraslici zdobenou filcem,
kraslici ozdobenou technikou decoupage, černou kraslici zdobenou bílým voskovým reliéfem, bílou kraslici s
barevným včelím voskem, kraslici zdobenou slámou, madeirovou kraslici. Dílnička se konala 30x pro 599 dětí.
Doprovodný program k výstavě Velké prádlo pro děti z MŠ a ZŠ. Na tomto programu se děti dozvěděly, proč
se pro proces čištění oděvů používá právě slovo prát, jak roztřídit prádlo, k čemu se používala valcha, jak
vypadaly první pračky, z čeho se vyrábělo mýdlo, jaké existovaly pomůcky. V navazující dílničce se vyrábělo
plstěné mýdlo. Program se konal 3x a navštívilo ho 65 žáků.
Doprovodný program k výstavě Stolečku, prostři se pro předškoláky z MŠ a děti z 1. stupně ZŠ. Děti si
prohlédly nejen výstavu ubrousků, ale dozvěděly se i něco zajímavého o sběratelství jako takovém obecně.
Naučily se, jak ubrousek slavnostně poskládat a jak jej správně používat, zopakovaly si zásady slušného
stolování. V dílničce si pak vyrobily ozdobné kroužky na ubrousky. Program se uskutečnil 3x pro 45 dětí.
Edukační program k výstavě Sametová revoluce 1989 pro žáky 2. stupně ZŠ. Program přiblížil žákům období
normalizace a zlomové události, které vedly k pádu totalitního režimu. Získané vědomosti si žáci ověřili v
pracovním listu a svobodu projevu uplatnili při výrobě připínací placky, kterou si sami navrhli. Program
proběhl 2x pro 43 žáků.
Doprovodný program k výstavě Když příroda spí pro děti z MŠ a žáky ZŠ Vánoce v přírodě. V rámci programu
se děti vydaly na procházku vánoční přírodou, aby zjistily, která zvířátka v zimě spí, která chodí ke krmelcům
a která naopak odlétají do tepla. V hájovně si připomenuly štědrovečerní zvyky a tradice. V dílničce si děti
vytvořily tyto výrobky: vánoční ptáček, slaměná vločka, slaměná šiška, svíčka stromeček ze včelího vosku.
Program proběhl 17x pro 306 dětí.
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S muzeem do školy – v roce 2019 proběhly v rámci tohoto projektu 3 přednášky pro 66 dětí.
Dále naše muzejní pedagožka vytvořila pracovní list k výstavám, které byly volně ke stažení na webových
stránkách muzea případně k dispozici přímo na výstavě pro všechny návštěvníky. Jedná se o tyto výstavy: Jan
Palach ´69, Židovské tradice a zvyky, Tragédie Lidic, Ochrana přírody a krajiny v ČR (pracovní list také součást
doprovodného programu), Život aristokratických dětí, Sametová revoluce 1989 (pracovní list také součást
edukačního programu).
Muzejní pedagožka dále zpracovala počítačové aplikace, které jednak obsahují informace k dané výstavě, ale
také kvízy a hry. Bylo to k těmto výstavám: Smím prosit? Půvab vějířů, taneční pořádky a módní doplňky, Jan
Palach ´69, Židovské tradice a zvyky, Dioráma Život Kristův, Ochrana přírody a krajiny ČR, Velké prádlo, Život
aristokratických dětí, Stolečku, prostři se, Sametová revoluce 1989, Když příroda spí. Aplikace k výstavě
Zámek ve Vyškově a aplikace v expozici Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech byly zpracovány externí
firmou.
V roce 2019 pokračovala spolupráce Muzea Vyškovska s dějepisným kroužkem, který působí při ZŠ Nádražní
5. Kroužek vede Mgr. Renáta Holubová. Během kalendářního roku 2019 navštívili žáci Muzeum Vyškovska
celkem 21 krát.
Kroužek se již tradičně podílel na organizaci Vyškovského masopustu. Jeho členové si s naší muzejní
pedagožkou připravili kostýmovaný výklad v expozicích Pravěk, Středověk, Vyškovsko do roku 1850,
v expozici Aloise Musila a ve výstavě Velké prádlo. Tento výklad předvedli v rámci XV. vyškovské muzejní noci
a Dne otevřených dveří Muzea Vyškovska. Dále si nacvičili komentovanou prohlídku expozice Rok na
Vyškovsku ve zvycích a slavnostech, kterou předvedli v rámci vánočního jarmarku. Během roku se podívali na
výstavy: Smím prosit?, Zámek ve Vyškově, Židovské tradice a zvyky, Dioráma Život Kristův, Tragédie Lidic,
Velké prádlo, Největší záhady a tajemství světa. Během podzimu se noví členové kroužku seznámili s muzeem
prostřednictvím programu Putování muzeem a dále s prací muzejní konzervátorky. V závěru roku se žáci
zúčastnili edukačního programu Sametová revoluce.

Bučovice
Animační programy k expozici Životem a časem po Bučovicku vytvořené v rámci edukačního programu Výlet
do minulosti Bučovicka, který byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury:
▪

Od mamutů po Germány – pro žáky ZŠ od 4. ročníku a studenty středních škol. Účastníci programu
se dozvědí, jestli žili na Bučovicku mamuti a jejich lovci, o zdejším pobytu tajemných Keltů a
Germánů. Oblečou se podle pravěké módy nebo namelou mouku na kamenném mlýnku, osahají si
repliky kamenných i kovových seker a zkusí si hod oštěpem na terč. V navazující dílničce si mohou
vybrat z těchto aktivit: pletení čelenky na ručním stávku a její dozdobení drátěnými záušnicemi,
výroba nádoby pravěkou technikou nálepu, zhotovení kamenného přívěsku pomocí repliky ruční
vrtačky, vytvoření prstenu či brýlovitého přívěšku z drátku.

▪

Středověk to byl věk – pro žáky ZŠ od 4. ročníku a studenty středních škol. Žáci se v expozici seznámí
s životem na Bučovicku od raného do pozdního středověku. Obléknou se do rytířské zbroje, šatů
urozených dam i měšťanek. Vyzkouší si psaní rydlem do voskové tabulky, prověří svou mušku
střelbou z elektronické kuše a nakonec otestují své střelecké schopnosti na skutečném luku. V
tvořivé dílničce si upletou kožený náramek nebo husím brkem sepíší vlastní listinu a opatří ji
voskovou pečetí.
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Programy se konaly celkem 5x pro 104 žáků.
Doprovodný program k výstavě Sladké Vánoce pro děti z MŠ a žáky ZŠ. Děti se v rámci prohlídky výstavy
dozvěděly spoustu zajímavostí nejen o historii perníku, ale také o jeho nezbytné přísadě – medu a dalších
včelích produktech. V tvořivé dílničce si vyrobily vánoční dekoraci – motanou svíčku z včelího vosku, svíčku
stromeček nebo andílka ze včelího vosku. Program se uskutečnil 12x pro 195 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). Zúčastnila se 3. 5. 2019 zasedání pracovní komise pro
koordinaci výstavní činnosti muzeí a galerií JMK v prostorách Městského muzea Veselí nad Moravou, pobočky
Masarykova muzea v Hodoníně, p.o., a dne 30. 10. 2019 zasedání v Boskovicích v Muzeu regionu Boskovicka,
p.o.

Bučovice
Pokračovala spolupráce s Knihovnou Anny Šperkové v Bučovicích, Informačním a kulturním střediskem
Bučovice, Gymnáziem a obchodní akademií Bučovice, DDM a se státním zámkem Bučovice na pořádání
kulturních akcí. 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

-

odborné výklady k expozicím pro školní skupiny

-

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

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 2019 celkem 69 badatelů.
Pracoviště dějin výtvarného umění
-

spolupráce s kronikáři – průběžně formou konzultací a vyhledávání fotodokumentace
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Historické pracoviště
-

spolupráce s kronikářem Vyškova – průběžně formou konzultací

-

spolupráce se SOkA Vyškov a Knihovnou Karla Dvořáčka

-

poskytování informací a fotografií tisku (Vyškovské noviny, Mladá fronta Dnes, Vyškovský
zpravodaj)

Archeologické pracoviště
-

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

-

naučná tabule ke keltskému pohřebišti v Holubicích – text a obrázky (pro Obec Holubice)

Etnografické pracoviště
-

komunikace s badateli včetně poskytování požadovaných materiálů

Přírodovědné pracoviště
-

spolupráce s místními ornitology a dalšími přírodovědci

-

spolupráce s ČSOP ZO Hořepník z Prostějova

Muzeum Bučovice
-

komunikace s badateli včetně poskytování požadovaných materiálů

-

byly poskytnuty informace či rozhovor pro Český rozhlas Brno, Vyškovský deník a Českou televizi
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Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Muzeum
Vyškovska

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace
za vstupné celé
za vstupné snížené

Muzeum
Bučovice

Celkem za
organizaci

5 529

1 018

6 547

783

289

1 072

1 620

633

2 253

282

16

298

z toho

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

4

neplatících
počet návštěvníků expozice zemědělských strojů

4

750
2 090

80

830
2 090

2 547
147
147

299
17
17

2 846
164
164

6 839

84

6 923

1

1
8
82

84

140
259
6 524

Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a

2. expozicím

z toho

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy
pro děti a mládež
pro seniory
pro zdravotně handicapované
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum

3. (galerie) pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách)

kulturně výchovných akcí

samostatná scénická
vystoupení
přednášky

Počet

ostatní
návštěvníků kulturně
výchovných akcí

samostatných scénických
vystoupení
přednášek
ostatních

1
8
81
140
259
6 440

Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných

4. muzeem, galerií)

40

5. Ostatní návštěvníci (uveďte) - badatelé

60
14 955

Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem
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40
9
1 401

69
16 356

Publikační činnost
Mgr. Klára Rybářová (archeoložka) zaslala Výsledky archeologických výzkumů za rok 2018 do redakce Přehled
výzkumů na AÚ AV ČR Brno.
Halštatský depot z Podomí – „Zajbotu“, okr. Vyškov (M. Golec – P. Fojtík – K. Rybářová), Pravěk NŘ 6, 39-54
Článek Mgr. Renaty Kotulánové „Alois Musil v Muzeu Vyškovska“ pro sborník z konference Alois Musil, antika
a české země (v tisku).

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 tzv. Starého zámku ve
Vyškově, státního zámku Bučovice a kaple sv. Anny (sakristie) ve Vyškově

-

libreto výstavy Malířské umění ve sbírkách Muzea Vyškovska

Historické pracoviště (Mgr. Renata Kotulánová)
-

scénář výstavy Velké prádlo (s Mgr. Minářovou)

-

scénář výstavy Sametová revoluce 1898

-

libreto výstavy k 150. výročí Sokola Vyškov

Konzervátorské pracoviště (Bc. Martina Holzerová, DiS.)
-

viz Konzervátorská činnost (str. 4 Zprávy o činnosti)

Etnografické pracoviště (Mgr. Petra Minářová)
-

spolupráce na scénáři autorské výstavy Velké prádlo

-

libreto a texty expozice Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech

-

účast na zasedáních odborných pracovníků-etnologů muzeí Jihomoravského kraje dne 21. 2.
2019 v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a dne 26. 9. 2019 v Muzeu regionu Boskovicka
v Boskovicích

-

organizační zajištění konference Venkovské stavitelství v oblastech osídlených národnostními
menšinami Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení ČNS dne 29. 5. 2019

-

jednání Komise Jihomoravského kraje pro zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury na
seznam nemateriálních statků TLK JmK dne 18. 6. 2019 a dne 31. 10. 2019 na Krajském úřadě v
Brně

19

Archeologické pracoviště (Mgr. Klára Rybářová)
-

4 archeologické dohledy (Moravské Prusy, Rychtářov, Vyškov – školní statek, VyškovMarchanice)

-

archeologický výzkum Vyškov – Dukelská ul. (kaple sv. Anny), dohledávací výzkumy v Bošovicích
a Kloboučkách

-

oznamování začátků a konců archeologických výzkumů a dohledů AÚ AV ČR Brno, předávání
nálezových zpráv AÚ AV ČR Brno, zapisování do programu Archeologická mapa ČR

-

sledování stavu ochrany nemovitých archeologických památek – kontrola hradu v Melicích

-

zpracování výsledků průzkumů v terénu: Nálezová zpráva Moravské Prusy-Boškůvky

-

libreto výstavy Markova cihelna

-

účast na Jihomoravských archeologických komisích

-

účast na XLVII. semináři archeologů z muzeí a institucí památkové péče v Uherském Hradišti

Přírodovědné pracoviště (Mgr. Lukáš Bobek)
-

výzkum ptáků v oblasti Bošovic na jihu vyškovského okresu v rámci projektu CES ve spolupráci
s Kroužkovatelskou stanicí při Národním muzeu v Praze

-

scénář výstavy Když příroda spí

-

libreto výstavy Kulturní projevy živočichů (ve spolupráci RNDr. Králíkovou a Mgr. Vránou)

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

výzkumná činnost v souvislosti s chystanou expozicí – výstupem texty a dokumentace nové
expozice Muzea Bučovice

-

libreto výstavy František Srp

-

libreto výstavy Kulturní projevy živočichů (ve spolupráci s Mgr. Bobkem)
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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. 2019 celkem 13 442
knihovních jednotek. Roční přírůstek byl 34 knihovní jednotky. Počet uskutečněných výpůjček v roce 2019 byl
85.
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. 2019 bylo do systému CLAVIUS
zaevidováno celkem 5 311 knih (419 knih za rok 2019), 833 periodik (0 periodik za rok 2019) a 707 kompletů
periodik (40 za rok 2019).
V roce 2018 byl zpracován Plán revize knihovního fondu Knihovny Muzea Vyškovska na roky 2018–2020 a
v roce 2019 byla provedena revize části knihovního fondu v rozsahu 2 185 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 Knihovně Karla
Dvořáčka Vyškov, Maják – středisko volného času Vyškov, ZUŠ Vyškov 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 a většinu výstav 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 2019 jsme využili zvýhodněnou nabídku inzerce ve Vyškovském deníku, a to na propagaci 6. vánočního
muzejního jarmarku. Dále jsme ve Vyškovském deníku EXTRA 13. 7. 2020 propagovali Muzejní dílničky pro
šikovné ručičky, součástí byla i týdenní webová kampaň na www.vyskovsky.denik.cz. Také jsme
prostřednictvím rozhlasových spotů propagovali výstavu Největší záhady a tajemství světa. Uveřejnili jsme
reklamní inzerát v Cestovnom informátore. O našich výstavách a akcích vycházejí pravidelně reportáže ve
Vyškovském deníku a ve Vyškovském zpravodaji. V roce 2019 jsme se opět 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.
Pořídili jsme nové propagační a dárkové předměty s logem a www stránkami muzea, jako např. plátěné tašky,
nový druh turistické magnetky s expozicí Aloise Musila, 2 druhy kuličkových per, reklamní hrnky s víčkem,
šňůrky na krk s karabinou, reklamní čokoládky, bonbony. Dále jsme nechali zhotovit záložky, na kterých byly
mimo jiné uvedeny významné výstavy a akce konané v roce 2019. Tyto záložky jsou rozdávány zdarma na
pokladně muzea jak ve Vyškově, tak v Bučovicích, v místním turistickém centru, knihovně apod. Stejně je
návštěvníkům rozdáván i 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.
Také v roce 2019 jsme pokračovali v naší propagaci v rámci slevového programu IDS JMK a uveřejňovali jsme
pravidelně 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 2019, 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

Bc. Martina Holzerová, DiS., konzervátorka

Správa budov

Andrea Pouzová, ekonomka, vedoucí OEP
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka
Bc. Iveta Malečková, 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 2019 uzavřeno detašované
pracoviště Muzeum Bučovice. V červnu až prosinci 2019 byl omezen návštěvnický provoz v objektu
zámku ve Vyškově v souvislosti s probíhající opravou fasády a odvlhčením objektu a s realizací rozvodů
vody.

-

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 2019 pouze v hlavní činnosti, jež probíhala dle schváleného rozpočtu. Hlavní
činnost k 31. 12. 2019 skončila se ztrátou ve výši 175 157 Kč.
Záporný výsledek hospodaření odpovídá části smluvní pokuty, která byla dlužníkovi prominuta na základě
uzavřené Dohody o narovnání a započtení vzájemných pohledávek, schválené usnesením RJMK
č. 8119/19/R112 ze dne 2. 9. 2019 a usnesením ZJMK č. 2220/19/Z24 ze dne 19. 9. 2019.

Celkové výnosy za sledované období roku 2019 činily 19 769 827,29 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
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z vyřazených pohledávek
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých inv. transferů
CELKEM

Upravený plán
13 050
7 311
25
254
10
274
69
39
860
-175
2
56
26
21 801

Skutečnost
13 050
5 290
25
254
10
272
68
38
857
-175
2
53
26
19 770

Celkové náklady za sledované období roku 2019 činily 19 944 984,29 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, ...)
Manka a škody
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlohoudobého majetku
CELKEM
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Upravený plán
580
942
15
10
32
5 650
26
76
2 493
9 355
22
1
0
1 035
1 739
21 976

Skutečnost
559
824
15
7
32
4 243
25
75
2 479
8 956
14
1
0
1 032
1 683
19 945

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

RJMK

Rada Jihomoravského kraje

SOkA

Státní okresní archiv

SR

Státní rozpočet

ÚAPP

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

VVS

Velký výstavní sál

ZJMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

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 2020
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