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Sbírkotvorná činnost v číslech 

 

Podsbírka 

Počet inventárních čísel Počet přír. č. 

celkem 

k 31. 12. 2020 

zapsáno v BACHu 

nebo DEMUSu 

k 31. 12. 2020 

vyřazeno v roce 

2020 

zapsáno v roce 

2020 

Historicko-uměnovědná 30 398 16 953 0 38 

Archeologická 83 668 49 451 0 8 

Etnografická 5 896 1 586 0 19 

Přírodovědná 3 024 3 024 0 3 

Muzeum Bučovice 8 850 7 259 0 132 

Celkem 131 836 78 273 0 200 

Selekce 

Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo korespondenční formou v listopadu 2020. 

Schvalování nákupů proběhlo per rollam. 

V roce 2020 bylo zapsáno 200 přírůstkových čísel (68 ve Vyškově a 132 v Bučovicích). V souladu se 

sbírkotvorným plánem muzea byly sbírky rozšiřovány dary, předáním a koupí (viz příloha č. 1 Zprávy o činnosti 

Seznam akvizic za rok 2020).  

V rámci dokumentace 2. poloviny 20. stol. a dokumentace současnosti byl získán křišťálový lustr, nádobí, 

dětské hračky a lyže, soubor oděvů, vojenské čepice. 

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

předměty z domácnosti Aloise Musila, doklady a korespondenci Zdeňka Sokolíčka, písemnou pozůstalost 

Miroslava Chleboráda, panenky, keramické kořenky a zásobnice a krejčovské potřeby. Darem byly získány 

historické fotografie Vyškova. Výtvarná podsbírka byla rozšířena zakoupením 17 ks kolorovaných grafických 

listů Jana Haubera a umělecké kovářské plastiky Jana Reka „Květ pro Tebe“. Přírodovědnou podsbírku 

obohatily 3 dermoplastické preparáty. 

Byly převzaty archeologické nálezy z výzkumu ÚAPP Brno, v. v. i. z lokality Rychtářov (2 předměty). Od 

jednotlivců bylo převzato 398 předmětů.  

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. Dvakrát byly zkontrolovány vlhkostní a teplotní podmínky depozitářů. Klimatické 

podmínky v centrálním depozitáři, v Bučovicích v depozitářích č. 2, 4 a 7, v přírodovědném depozitáři a expozici 
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v Bučovicích jsou monitorovány pomocí záznamové techniky Datalogger, v depozitáři č. 7 bylo klima 

upravováno pomocí zvlhčovače vzduchu. Operativně byla sledována vlhkost v centrálním depozitáři v Dědicích 

z důvodu zatékání do depozitáře přes dešťovou kanalizaci.  

Tezaurace 

Řádná evidence přírůstků ve sbírce muzea byla zajištěna. Do přírůstkových knih bylo zapsáno celkem 200 

přírůstkových čísel (68 ve Vyškově a 132 v Bučovicích), z toho 105 bylo zpracováno i ve II. stupni (214 inv. čísel). 

Dále bylo do II. stupně převedeno 165 starších přírůstkových čísel (254 inv. čísel).  

V pravidelných termínech byly zpracovány podklady pro evidenci sbírek v CES. Aktualizace CES ze dne 20. 12. 

2019 byla potvrzena Ministerstvem kultury dne 17. 3. 2020, aktualizace ze dne 27. 8. 2020 byla potvrzena dne 

30. 11. 2020, poslední aktualizace byla na Ministerstvo kultury odeslána dne 21. 12. 2020. 

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

do systému BACH včetně provádění oprav a doplňování údajů. Písemnosti rodiny Joklovy, Součkovy a Přikrylovy 

byly převedeny do II. stupně evidence. Sádrové odlitky zvonů ve skříních 4, 5 a 6 na chodbě depozitáře byly 

uloženy do vhodnějších krabic. Byla zde provedena fotodokumentace (digitalizace) 141 sbírkových předmětů. 

Inventarizace sbírek byla provedena v rozsahu 10 948 inventárních čísel.  

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

2020 evidenční č. 29/IŘA ze dne 13. 3. 2020 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 13. 3. do 21. 10. 2020 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 2020. 

Kontrolované podsbírky 

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

- kontrola v rozsahu 148 inventárních čísel 

- všechna inv. č. byla dohledána 

 

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

- kontrola v rozsahu 1 563 inventárních čísel 
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- 6 inv. č. nebylo dohledáno, 26 inv. č. je neúplných 

Etnografická – Mgr. Petra Buřivalová, kurátorka 

- kontrola v rozsahu 550 inventárních čísel 

- 1 inv. č. nebylo dohledáno 

Archeologická – Mgr. Klára Rybářová, kurátorka 

- kontrola v rozsahu 7 603 inventárních čísel 

- 101 inv. č. nebylo dohledáno 

Přírodovědná – Mgr. Lukáš Bobek, kurátor 

- kontrola v rozsahu 715 inventárních čísel  

- všechna inv. č. byla dohledána 

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

- kontrola v rozsahu 369 inventárních čísel 

- 6 inv. č. nebylo dohledáno 

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. 2021. 

2. Pokud tato inv. čísla nebudou dohledána v termínu do 30. 10. 2021, provést výběr, zda budou dále hledána 

(termín: do 15. 11. 2021). Pokud budou vybrána inventární čísla k vyřazení, bude předložen návrh na jejich 

vyřazení ze sbírkové evidence – termín: do 30. 11. 2021. 

Péče o sbírky 

Pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovali kurátoři stav sbírek v expozicích a depozitářích. Dvakrát 

provedla kontrolu vedoucí oddělení odborných činností a jednou konzervátorka.  

Klimatické podmínky v centrálním depozitáři v Dědicích, v depozitářích č. 2, 4 a 7 v Bučovicích, 

v přírodovědném depozitáři ve Vyškově a v expozici v Bučovicích jsou monitorovány pomocí záznamové 

techniky Datalogger, v depozitáři č. 7 bylo klima upravováno pomocí zvlhčovače vzduchu. V Muzeu Bučovice 

proběhla výměna regálů a skříní ve všech depozitářích (9 regálů a 4 skříně) a souběžně s tím bylo realizováno 

přemístění a nové uložení předmětů. Průběžně zde byly pořizovány nové lokační seznamy. V říjnu byla ve všech 

depozitářích a expozicích ve Vyškově, Dědicích i Bučovicích provedena preventivní dezinsekce.  

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.  
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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. 

Do centrálního depozitáře v Dědicích začalo zatékat. Průzkumem bylo zjištěno, že zatéká přes dešťovou 

kanalizaci. Havárie byla oznámena zřizovateli a bylo požádáno o účelový příspěvek z rozpočtu JMK na 

zpracování projektové dokumentace – ten organizace obdržela a zajistila zpracování projektové dokumentace 

na opravu dešťové kanalizace v depozitáři. 

Konzervátorská a restaurátorská činnost 

Konzervátorka zajišťovala dezinfekci a konzervování sbírkových předmětů. Významné zásahy provedla na 16 

předmětech, menší zásahy na 65 předmětech a 48 na zlomcích. Přednostně byly ošetřovány přírůstky a 

předměty určené na aktuální výstavy. Jednalo se o: 

předměty ošetřené ve větším rozsahu: 16 ks 

- Keramická poklice H 24303 
- Reliéf Franz Josef I. H 20082/a 
- Obrazy H 23932, H 26492, H 23963, H 23932, H-B 5903, H-B 5110, H-B 5882, H-B 5883, H-B 5110, H-B 

5903, H 23282, H 23277, H23931 
- Votivní deskový obraz H-B 506 

 

předměty, u nichž byly provedeny méně náročné zásahy: 65 ks a 48 zlomků 

Archeologické nálezy: 36 ks 

- Bronzové náramky 2ks A 38926/1, A 38926/2 
- Dno keramické nádoby A 38927 
- Keramické kolečko A 38928 
- Máselnice N 5479 
- Dřevěná lopata N 4394 
- Bronzová dýka A 12610 
- Čelist – model lišky obecné z expozice Příroda Vyškovska 
- Kosti – model lišky obecné z expozice Příroda Vyškovska 
- Chroust obecný – expozice Příroda Vyškovska 
- Lihové preparáty 5 ks – P 2133, P 2134, P 2135, P 2157, P 2159, P 2139 
- Dermoplast sýkory modřinky P 2204 
- Sekyrka bronz – A 118 478 
- Postranice bronz – A 38 893 
- Bronzové nástroje 4 ks A 38881–38884 
- Kočárky 2 ks – 19/2019, 20/2019 
- Nosorožec zub A 8954 
- Kost A 8956 
- Stolička nízká N 5840 
- Štokrle N 5841 
- Římská spona A 4267 
- Náramek bronzový Bošovice A 38895 
- Pytlácká past EN 263 
- Sloní zuby 3 ks A 8967/1, A 8967/2, A 8967/3 
- Kostěná šídla 4 ks A 8961/1, A 8961/2, A 8961/3, A 8961/4 
- Kostěná špachtle A 8953 
- Tkalcovské knihy 2 ks 37/2017 
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- Tkalcovské sešity 10 ks 38/2017 
- Kuchyňské váhy N 5842 
- Skleněný svícen 62426/14 
- Plechová lucerna H-B 5508 
- Boty k sokolskému kroji – H 26733, H 23217 
- Ostruha A-B 825 
- Sokolská vyznamenání – H 23114, H 23006, H 23174, H 23196, H 23208, H 23203, H23186, H 23176 
- 23 ks bronzových zlomků Dětkovice 
- 25 ks bronzových zlomků pole za Alvetem 
 

Dodavatelsky proběhlo restaurování těchto předmětů: 

- H 20 843 Missale Romanum 
- H 20 832 Wypsání města Gerusaléma y Předměstj gego  
- H 27 222 Sousoší P. Marie a sv. Anny 
- N 771 obraz na skle 
- N 3027 obraz na skle 
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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.  

- Muzeum Brněnska, p. o. 

- Moravské zemské muzeum  

- ÚAPP Brno, v. v. i. 

- FF UP Olomouc 

- Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 

- Národní muzeum 

Dlouhodobé výpůjčky 

- Knihovna Karla Dvořáčka (do 28. 4. 2027) 

- Vlastivědné muzeum v Olomouci (do 30. 11. 2022) 

- Moravské zemské muzeum (do 31. 5. 2022) 

- Obec Holubice (do 18. 4. 2022) 

- Zoopark Vyškov (do 30. 11. 2021) 

- EMS-PATVAG (do 31. 3. 2021) 

Dlouhodobě jsou vypůjčeny předměty: 

pro expozici Aloise Musila 

- puška Lancaster (Muzeum města Brna, p. o. – do 31. 12. 2023) 

- astroláb, teodolit a stativ (Technické muzeum v Brně – do 31. 7. 2024) 

- 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. Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám a 

provádění prací na odvlhčení objektu kaple a špitálku sv. Anny byl objekt kaple celý rok 2020 mimo provoz.  

V roce 2020 se z důvodu probíhající pandemie COVID-19 neuskutečnilo několik výstav, které byly buď zrušeny, 

nebo přesunuty na jiný termín (rok 2021).  

Stálé expozice 

Návštěvníkům bylo přístupných 7 stálých expozic, které jsou instalovány v Muzeu Vyškovska, a 1 expozice 

v detašovaném pracovišti Muzeum Bučovice.  

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 14 výstav: 4 autorské (jedna z nich, Když příroda spí, byla 

reprízovaná v Muzeu Bučovice), 3 zapůjčené od jiných muzeí, 6 od ostatních subjektů. 

Z toho: Muzeum Vyškovska (zámek) 10, Muzeum Bučovice 4. 

Na čtyřech autorských výstavách byly prezentovány obrazové materiály muzea, exponáty ze sbírky Muzea 

Vyškovska a činnost odborných pracovníků. Jednalo se o výstavy: Sametová revoluce (připravily muzejní 

pedagožka a historička), Když příroda spí (připravili přírodovědec a muzejní pedagožka), Tužme se! (připravily 

muzejní pedagožka a historička), Život a dílo Františka Srpa (připravili dokumentátor a historička).  

Byla zahájena také příprava dalších dvou autorských výstav (Kulturní projevy v živočišné říši a Markova cihelna 

a Gabriel Křivánek), které však poté byly z důvodu uzavření muzea přesunuty do výstavního plánu roku 2021. 
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Název výstavy Termín Výstavní 

sál 

Muzeum Vyškovska – zámek     

Sametová revoluce 1989 23. 10. 2019 – 5. 1. 2020 GO 

Když příroda spí 11. 12. 2019 – 1. 3. 2020 ZK 

Proměny Vyškova 4. 6. – 14. 6. 2020 VVS 

Jan Rajlich jr. / 70 plakátů 12. 6. – 30. 8. 2020 1P 

Mincovní poklady v dějinách Starého světa 30. 6. – 15. 11. 2020 VVS 

Plané rostliny jako jídlo, koření i lék 30. 6. – 18. 10. 2020 ZK 

Holubí pošta 3. 7. – 30. 8. 2020 GO 

Rozkulačeno! 4. 9. – 1. 11. 2020 GO 

Tužme se! 12. 9. – 30. 12. 2020 1P 

Tomiš mišmaš 10. 12. 2020 – 14. 2. 2021 VVS 

Muzeum Bučovice     

Jihomoravské šibenice 3. 3. – 28. 6. 2020 --- 

Svět modelů 4. 7. – 30. 8. 2020 --- 

Život a dílo Františka Srpa 16. 9. – 15. 11. 2020 --- 

Když příroda spí 8. 12. 2020 – 28. 2. 2021 --- 

 

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 

Z důvodu pandemie COVID-19 neproběhla žádná z plánovaných přednášek. 

Akce pro veřejnost (pro děti i dospělé) 

Vyškov 

Jarní prázdniny v muzeu – 18.–21. 2. 2020 – uskutečnily se čtyři typy dílen: 

▪ Masopustní čepice – čepice se střapci 

▪ Na krmítku – krmítko z květináčku ozdobeného technikou decoupage 

▪ Masopustní kobylka – veselá papírová kobylka na dřevěné tyčce 

▪ Když příroda spí – ptáček z papíru, vlny nebo vytvořený technikou plstění 

Celkem se 12 dílen zúčastnilo 137 osob. 

Vyškovský masopust – 25. 2. 2020 – 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 350 osob. 

Víkendové tvoření pro dospělé – v rámci nového cyklu tvořivých dílen, určených pouze pro dospělé, se z 

naplánovaných podařilo uskutečnit pouze dvě: 

▪ Pletení z pedigu – 18. 7. 2020 – 5 účastníků 

▪ Bylinkové mýdlo – 19. 9. 2020 – 10 účastníků 

XVI. vyškovská muzejní noc – akce se nekonala. 

Den otevřených dveří Muzea Vyškovska – akce se nekonala. 

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

národopis, středověk, pravěk, přírodu a výstavy Holubí pošta, Plané rostliny jako jídlo koření i lék a Mincovní 

poklady v dějinách Starého světa. Celkem se uskutečnilo 91 dílen pro 638 dětí včetně doprovodu.  

▪ Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech: 

- Podmalby na skle – obrázek patrona vytvořený tradiční technikou lidového umění  

- Keramická dílna – práce s tradičním materiálem podle předloh nebo vlastní fantazie 

- Glazování – zdobení výrobků z keramické dílny oxidy a glazurou 

▪ Pravěk Vyškovska: 

- Něco ze života pravěkého muže – výroba kamenného přívěsku a vrh oštěpem 

▪ Středověk Vyškovska: 

- Královská číše – výroba vlastního královského poháru 

- Královský zlatník – královská koruna, čelenka nebo korunovační prsten 
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▪ Příroda Vyškovska: 

- Ptačí zpěv – výroba ptáčka z papíru, příze nebo rouna 

- Plátěná taška – nazdobení ekologické plátěné tašky 

- Rozkvetlá záložka – ze sušených květin 

▪ Holubí pošta: 

- Vyletěla holubička – výroba ozdoby – holubička k zavěšení 

- Posílám Ti pozdrav z dáli – výroba 3D přáníčka 

▪ Plané rostliny jako jídlo, koření i lék: 

- Vypěstuj si bylinku – ozdobení květináčku s vlastní léčivou bylinkou 

- Hrníček na čaj – ozdobení keramického hrníčku 

- Voňavý škapulíř – naplněný vonícími bylinkami 

▪ Mincovní poklady v dějinách Starého světa – výroba starověkých deskových her: 

- Hra Ludus Duodecim scriptorum 

- Hra Tres lineatae 

- Královská hra Ur 

- Hra Moksha Patamu 

- Hra mlýn 

Dny evropského dědictví – Dny památek Vyškov – 12.–13. 9. 2020. V tyto dny jsme zpřístupnily zámek, ve 

kterém naše muzeum sídlí. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zdarma všechny stálé expozice, výstavy 

Plané rostliny jako jídlo, koření i lék, Rozkulačeno, Tužme se! a na nádvoří zhlédnout vystoupení skupiny 

historického šermu ARMET. Za zvýhodněné vstupné si mohli prohlédnout výstavu Mincovní poklady v dějinách 

Starého světa. Pro dětské návštěvníky jsme na sobotu připravili tvořivou dílnu.  

Akce byla uspořádána ve spolupráci s městem Vyškovem a zúčastnilo se jí 2 100 návštěvníků. 

12. prodejní burza minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin – akce se nekonala. 

Svatá Kateřina věši hósle do komina – akce se nekonala. 

Sedmý vánoční muzejní jarmark a vánoční muzejní dílnička – akce se nekonala. 

Bučovice 

Doprovodný program k výstavě Svět modelů – prázdninová tvořivá dílna Staňte se leteckým konstruktérem a 

vytvořte si vlastní házecí letadélko! Programu se zúčastnilo 94 osob. 
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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, 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 6x pro 131 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 2x pro 35 dětí. 

Animační program Putování muzeem 

Během Putování muzeem se děti při plnění úkolů z pracovního listu seznámí s fungováním muzea, vyzkouší si 

práci některých odborných pracovníků (archeolog, konzervátor, historik) a nahlédnou také do míst, kam se 

návštěvníci běžně nedostanou. Program se uskutečnil celkem 2x pro 39 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. K programům pro ZŠ byly také zpracovány 

pracovní listy. 
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V roce 2020 se uskutečnil pouze program Jaro klepe na dveře, v jehož rámci se děti seznamují s flórou a faunou 

jarní přírody – čí ptačí zpěv oznamuje příchod jara, názvy prvních jarních květů apod., a to 1x pro 16 dětí. 

Animační program Rok na Vyškovsku ve zvycích a slavnostech – Od Ostatků po mrskut pro děti z mateřských 

škol a žáky ZŠ. Během programu se účastníci dozvědí, 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 se uskutečnil 1x pro skupinu 6 návštěvníků. 

Doprovodný program k výstavě Když příroda spí pro děti z MŠ a žáky ZŠ. V rámci programu se děti vydaly na 

procházku zimní přírodou, aby zjistily, která zvířátka v zimě spí, která chodí ke krmelcům a která naopak odlétají 

do tepla. V dílničce si děti vytvořily tyto výrobky: ptačí krmítko, ptáček z bambulky, ptáček z vlny, plstěný 

ptáček. K programu byl připraven i pracovní list.  

Program proběhl 14x pro 209 dětí. 

Doprovodný program k výstavě Plané rostliny jako jídlo, koření i lék pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ Na kašel 

i rýmičku použijem kytičku. Děti se mimo jiné seznámily s léčivými vlastnostmi rostlin kolem nás a namíchaly si 

bylinkovou sůl.  

Program proběhl 2x pro 37 dětí.  

S muzeem do školy – v roce 2020 neproběhla v rámci tohoto projektu žádná přednáška ve školách. 

Dále naše muzejní pedagožka vytvořila sérii pracovních listů k jednotlivým adventním a vánočním zvykům, 

které byly na našich www stránkách volně ke stažení: Advent, sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Ambrož, 

sv. Lucie, Štědrý večer, Boží hod vánoční, sv. Štěpán, Nový rok, Tři králové a list se závěrečným kvízem. 

Zpracovala také počítačové aplikace, které jednak obsahují informace k dané výstavě, ale také kvízy a hry. Bylo 

to k těmto výstavám: Když příroda spí, Mincovní poklady v dějinách Starého světa, Plané rostliny jako jídlo, 

koření i lék, Holubí pošta, Tužme se! 

V roce 2020 pokračovala spolupráce Muzea Vyškovska s dějepisným kroužkem, který působí při ZŠ Nádražní 5. 

Kroužek vede Mgr. Renáta Holubová. Z důvodu dlouhodobého uzavření škol však byly aktivity utlumené a 

kroužek se podílel pouze na akci Vyškovský masopust.  

 

Bučovice 

Animační program k expozici Životem a časem po Bučovicku 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.  

Program se uskutečnil 1x pro 24 žáků. 
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Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi 

Vyškovsko 

Pokračovala navázaná spolupráce se školami (z důvodu jejich uzavření částečně utlumena), s regionálními a 

místními spolky, organizacemi a institucemi. Muzeum spolupracuje s kulturními organizacemi zřizovanými 

městem (zejména Knihovna Karla Dvořáčka), s kronikáři regionu, s městem Vyškovem (Dny památek), s 

občanským sdružením SHŠ Armet, se ZOD Haná (společná prezentace historických zemědělských strojů), s 

Nadací LHS Vyškov aj. Historička umění spolupracovala s Městským úřadem Vyškov v oblasti dokumentační 

(zejména fotodokumentace kulturních akcí ve Vyškově) a uměleckohistorické (příprava materiálů k památkám, 

vyhledávání literatury a historických fotografií, poskytování odborných konzultací).  

Bučovice 

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

Bučovice, DDM (prezentace výrobků dětí z modelářského kroužku), s Městským úřadem Bučovice (vyhledávání 

a zapůjčení fotografií města a předmětů hmotné kultury souvisejících s historií obce), se státním zámkem 

Bučovice a se školami v širším okolí (i když v omezeném rozsahu).  

Odborné služby pro školy 

Muzeum Vyškovska 

- konzultace ke studentským pracím 

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

a disertačním 

Muzeum Bučovice 

- odborné konzultace a příprava podkladových materiálů pro studenty 
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Odborné služby pro veřejnost 

Všichni odborní pracovníci komunikují průběžně s badateli, připravují jim požadované materiály 

a fotodokumentaci. Muzeum navštívilo v roce 2020 celkem 51 badatelů. 

Pracoviště dějin výtvarného umění 

- spolupráce s kronikáři – průběžně formou konzultací a vyhledávání fotodokumentace 

Historické pracoviště 

- spolupráce s kronikářem Vyškova – průběžně formou konzultací 

- spolupráce s Knihovnou Karla Dvořáčka 

- poskytování informací a fotografií tisku  

Archeologické pracoviště 

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

připravovaným publikacím, návštěva nových lokalit) 

Etnografické pracoviště 

- komunikace s badateli včetně poskytování požadovaných materiálů 

Přírodovědné pracoviště 

- spolupráce s regionálními badateli 

Muzeum Bučovice 

- komunikace s badateli, poskytování informací souvisejících zejména s historií města Bučovice 
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Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 

  
  

Muzeum 
Vyškovska 

Muzeum 
Bučovice 

Celkem za 
organizaci 

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace 2 663 917 3 580 

  

z 
to

h
o

 

za vstupné celé 471 364 835 

za vstupné snížené 751 445 1 196 

za vstupné zvýšené za speciální služby       

            z toho za služby cizincům       

za rodinné vstupné 243 29 272 

za seniorpasy 13 2 15 

neplatících 453 77 530 

počet návštěvníků expozice zemědělských strojů 732   732 

2. 
Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a 
expozicím 627 24 651 

  

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy 41 1 42 

z 
to

h
o

 pro děti a mládež 41 1 42 

pro seniory       

pro zdravotně handicapované       

3. 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum 
(galerie) pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách) 3 103 94 3 197 

  

P
o

če
t 

kulturně výchovných akcí  

samostatná scénická 
vystoupení       
přednášky       
ostatní 5 1 6 

návštěvníků kulturně 
výchovných akcí 

samostatných scénických 
vystoupení    

přednášek       

ostatních 3 103 94 3 197 

4. 
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných 
muzeem, galerií)       

5. Ostatní návštěvníci (uveďte) - badatelé 49 2 51 

Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem 6 393 1 035 7 428 
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Publikační činnost 

Mgr. Klára Rybářová (archeoložka) zaslala Výsledky archeologických výzkumů za rok 2019 do redakce Přehled 

výzkumů na AÚ AV ČR Brno. 

Článek do zpravodaje obce Moravské Prusy – výzkum na ČOV (Mgr. Klára Rybářová). 

Spolupráce na článku P. Žákovského, P. Bárty a J. Hoška do Přehledu výzkumů (Žákovský, P. – Bárta, P. – Hošek, 

J. – Rybářová K. 2020: Nový nález pozdně středověkého dlouhého meče ze Ždánického lesa, Přehled výzkumů 

61/2, 113–125). 

RNDr. Michaela Králíková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Jeřábková: Život a dílo Františka Srpa. In: Vyškovský sborník 16, 

2020 (v tisku). 

Mgr. Zdeňka Jeřábková: Muzeum Vyškovska vystaví plakáty Jana Rajlicha. In: Vyškovský zpravodaj 6/2020. 

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 

Historické pracoviště (Mgr. Renata Kotulánová) 

- scénář výstavy Tužme se! 

Konzervátorské pracoviště (Bc. Martina Holzerová, DiS.) 

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

- stratigrafický průzkum omítkových vrstev na fasádě i v interiéru zámku před stavebními pracemi 

Etnografické pracoviště (Mgr. Petra Minářová) 

- účast na zasedáních odborných pracovníků-etnologů muzeí Jihomoravského kraje dne 11. 2. 

2020 v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně 

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

seznam nemateriálních statků TLK JMK dne 12. 6. 2020 na Krajském úřadě v Brně s následným 

hlasováním per rollam o doporučení Radě Jihomoravského kraje schválit zápis nemateriálního 

statku Zlatá sobota v Žarošicích na seznam nemateriálních statků TLK JMK 

Archeologické pracoviště (Mgr. Klára Rybářová) 

- 8 archeologických dohledů (Vyškov – školní statek, Vyškov – Marchanice (2x), Bučovice – kasárna, 

Nové Hvězdlice – komunikace, Kozlany – komunikace (2x), SV Vyškov – větev ivanovická)  

- archeologický výzkum Habrovany – oranžerie  

- 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  

- zpracování výsledků průzkumů v terénu: Nálezová zpráva Habrovany – oranžerie  
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- texty na výstavu Markova cihelna 

- účast na Jihomoravských archeologických komisích 

- účast na komisi k výzkumu Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci v Býčí skále 

Přírodovědné pracoviště (Mgr. Lukáš Bobek) 

- scénář výstavy Kulturní projevy v živočišné říši (ve spolupráci RNDr. Králíkovou a Mgr. Vránou) 

- texty na výstavu Kulturní projevy v živočišné říši 

- odchyt ptáků v lokalitě Sněžné – Milovy v rámci monitoringu ptáků prováděného Masarykovou 

univerzitou v Brně 

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

- scénář výstavy František Srp 

- scénář výstavy Kulturní projevy v živočišné říši (ve spolupráci s Mgr. Bobkem) 

- postupná digitalizace kopií písemné dokumentace JUDr. Fr. Masaříka týkající se vzpomínek na 

Bučovice z období 1. poloviny 20. století, spolupráce s I. Masaříkem na převedení textů do 

podoby textového souboru Word. Přepis rukopisu nebyl možný pro jeho nečitelnost. 
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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. 2020 celkem 13 486 

knihovních jednotek. Roční přírůstek byl 44 knihovní jednotky. Počet uskutečněných výpůjček v roce 2020 byl 

68. 

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. 2020 bylo do systému CLAVIUS 

zaevidováno celkem 5 449 knih (138 knih za rok 2020), 1 281 periodik (448 periodik za rok 2020) a 796 

kompletů periodik (89 za rok 2020). 

V roce 2018 byl zpracován Plán revize knihovního fondu Knihovny Muzea Vyškovska na roky 2018–2020 a 

v roce 2020 byla provedena revize části knihovního fondu v rozsahu 2 161 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 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. 

Ve Vyškovském deníku EXTRA 4. 7. 2020 jsme propagovali Muzejní dílničky pro šikovné ručičky, součástí byla i 

týdenní webová kampaň na www.vyskovsky.denik.cz. Také jsme prostřednictvím rozhlasových spotů 

propagovali výstavu Mincovní poklady v dějinách Starého 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 2020 jsme se opět zapojili do projektu Objevuj památky, v rámci kterého 

propagovali vyškovský zámek na webu Objevuj památky, Instagramu, Facebooku a ve stejnojmenné tištěné 

brožuře. 

Nechali jsme zhotovit záložky, na kterých byly mimo jiné uvedeny významné výstavy a akce konané v roce 

2020. 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 2020 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. 

V červenci a srpnu 2020 jsme se zapojili spolu se ZOO Parkem Vyškov a Muzeem letecké a pozemní techniky 

Vyškov do soutěže pro návštěvníky, kterou organizovalo Turistické a informační centrum Vyškov. 

Muzeum prezentuje svou činnost také na vlastních webových stránkách a na sociální síti Facebook.  
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Plán činnosti organizace na rok 2020 musel být z důvodu nařízeného uzavření muzeí a z důvodů úsporných 

opatření upraven, a to jak v oblasti hlavní činnosti, tak v oblasti péče o majetek. Neuskutečnilo se dle plánu 

několik výstav, které byly buď zrušeny, nebo přesunuty na jiný termín, neproběhla žádná z naplánovaných 

přednášek, ani žádná z přírodovědných nebo archeologických vycházek. Neuskutečnily se oblíbené velikonoční 

a vánoční dílničky, nabízené stálé animační programy se konaly jen sporadicky. Byla zrušena většina stěžejních 

akcí (např. XVI. vyškovská muzejní noc, Den otevřených dveří Muzea Vyškovska, celá řada velikonočních nebo 

adventních akcí pro veřejnost, burza minerálů, vánoční jarmark apod.). Neprobíhaly také vernisáže výstav, 

které se nám podařilo uskutečnit, doprovodné programy k výstavám, dočasně byla utlumena též spolupráce s 

dějepisným kroužkem při ZŠ Nádražní 5. 

Pravidelná průběžná nutná péče o majetek byla prováděna (drobné opravy, malování atp.), zrealizovány byly 

také opravy a rekonstrukce financované z účelových a investičních příspěvků z rozpočtu JMK.  

Chod muzea byl u vybraných činností zabezpečen následujícími pracovníky: 

BOZP, požární prevence   Bc. Martina Holzerová, DiS., konzervátorka 

Bc. Iveta Malečková, investiční technik, správce budov 

Správa budov    Bc. Iveta Malečková, investiční technik, správce budov 

Andrea Pouzová, ekonomka, vedoucí OEP 

Mgr. Monika Pelinková, ředitelka 

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 
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- standard územní dostupnosti – plněn 

- standard časové dostupnosti – plněn 

Z důvodu pandemie COVID-19 byly po část roku uzavřeny veškeré výstavní prostory muzea pro veřejnost. 

V lednu–březnu 2020 byl omezen návštěvnický provoz v objektu zámku ve Vyškově v souvislosti s probíhající 

opravou rozvodů vody. Objekt kaple sv. Anny byl uzavřen po celý rok 2020 z důvodu probíhajících stavebních 

prací – odvlhčení kaple a špitálku sv. Anny, oprava krovu a střechy kaple a špitálku sv. Anny, revitalizace zahrady 

špitálku sv. Anny. 

- 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 2020 pouze v hlavní činnosti, jež probíhala dle schváleného rozpočtu. K 31. 12. 

2020 vykazovalo Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

571 545,11 Kč. 

Výnosy celkem 18 744 933,87 Kč 

Náklady celkem 18 173 388,76 Kč 

Výsledek hospodaření 571 545,11 Kč 

 

Žádné výrazné odchylky v jednotlivých položkách výnosů a nákladů oproti minulému období nebyly 

zaznamenány. Rozdíly jsou pouze u: 

- výše účelových příspěvků z rozpočtu JMK v jednotlivých letech a 

- z nich hrazených nákladů. 

V běžném provozu organizace jsou drobné odchylky způsobené pandemií COVID-19, vzrostly náklady na 

úklidové a dezinfekční prostředky. Další drobné odchylky jsou ve spotřebě u elektrické energie, zemního plynu 

a vodného. Naopak u výnosů došlo z důvodu nařízeného uzavření objektů pro návštěvníky k poklesu tržeb za 

vstupné a z pronájmu.  
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Celkové výnosy za sledované období roku 2020 činily 18 744 933,87 Kč. 

Výnosy v tis. Kč Upravený plán Skutečnost

Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 14 288 14 288

Příspěvek na provoz od zřizovatele  účelově určený 5 678 3 950
Účelový příspěvek z rozpočtu města Vyškov 15 15
Neinvestiční dotace ze SR 180 180
Výnosy z prodaného zboží 20 11
Výnosy z prodeje služeb 467 210
Výnosy z pronájmu 48 15
Výnosy za vlastní výrobky 40 5
Zapojení fondů 110 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0
Výnosy z vyřazených pohledávek 0 0
Jiné ostatní výnosy 64 47
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých inv. transferů 24 24
CELKEM 20 934 18 745  

 

 

Celkové náklady za sledované období roku 2020 činily 18 173 388,76 Kč. 

Náklady v tis. Kč Upravený plán Skutečnost
Spotřeba materiálu 449 437
Spotřeba energie 895 867
Spotřeba - vodné 20 16
Prodané zboží 12 9
Změna stavu zásob vlastní výroby 26 4
Opravy a udržování 5 526 3 530
Cestovné 25 8
Náklady na reprezentaci 35 34
Ostatní služby (výstavy, poštovné, telefony, tisky, nájem, …) 2 116 2 087
Osobní náklady 9 658 9 016
Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění, ...) 22 19
Manka a škody 0 0
Jiné pokuty a penále 0 0
Náklady z vyřazených pohledávek 5 5
Odpisy dlouhodobého majetku 1 224 1 221
Náklady z drobného dlohoudobého majetku 921 920
CELKEM 20 934 18 173  
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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 

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

VVS  Velký výstavní sál 

ZK  Zámecká komora 

ZŠ  Základní škola 

ZUŠ  Základní umělecká škola 

 

 

 

Zpracovaly:  

Renata Kotulánová, historička, vedoucí OOČ 

Andrea Pouzová, vedoucí OEP 

Monika Pelinková, ředitelka 

 

Vyškov, únor 2021 


