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ÚVOD
Předložená zpráva obsahuje podstatné a důležité činnosti a události roku 2010 v Muzeu
Kroměřížska.
Z vnějšího pohledu je pro muzeum velmi důležitá, ba historická, událost, ke které došlo
v Pantheonu Národního muzea v Praze dne 13. května 2010. Muzeum z rukou ministra kultury Václava
Riedlbaucha převzalo cenu Gloria musaealis za nejlepší muzejní publikaci roku! Oceněnou publikací
byla kniha archeoložky muzea Mgr. Heleny Chybové „Kroměříž zmizelá a znovu objevená“
s fotografiemi Josefa Ščotky a Romana Bašty v grafické úpravě Šárky Hromkové. Tento úspěch byl
ještě korunován cenou Rady Zlínského kraje Pro amicis musae, kterou získala Mgr. Chybová za rok
2010 za její celoživotní činnost a s přihlédnutím k výše zmíněné publikaci.
Pestrá nabídka výstav, přednášek a dalších akcí je uvedena dále. Za rok 2010 bych chtěl zvlášť
uvést tři výstavy: Salvador Dalí – Božský komediant, Fotografie kroměřížských památností a na Zámku
Chropyně výstavu Soumrak zemské hotovosti.
Výstava kompletního souboru ilustrací – grafik k Dantově Božské komedii Salvadora Dalího
byl stejně významným počinem jako v loňském roce sítotisky Andy Warhola. Součástí byly i volné
grafiky, plastiky a také proslulé fotografie Václava Chocholy.
Výstava Fotografie kroměřížských památností. Domy, budovy a podobně aneb Pocta Wilhelmu
Sonntagovi byla dosud největší výstava, která představila alespoň zlomek bohatství muzejního archivu.
Také výstava na Zámku Chropyně byla ojedinělá – z muzeí, ale i ze soukromých sbírek byly
soustředěny skutečné skvosty zbroje i zbraní, a tak byl zámek spolu se stálou sbírkou v Rytířském sále
cílem mnoha milovníků historie. Bylo jich 4,5 tisíce.
Samostatnou kapitolou jsou programy pro děti a mládež. Letos opět návštěvnicky velmi úspěšné
programy navštívilo téměř 6 tisíc žáků a studentů a staly se již nedílnou a podstatnou součástí aktivit
muzea.
Celkově lze konstatovat, že k poklesu návštěvnosti v tomto roce, který byl krizový pro mnoho
muzeí, hradů a zámků, nedošlo. V porovnání s rokem 2009 (při odpočtu návštěvníků Hanáckých
slavností, které letos nebyly) je počet návštěvníků srovnatelný – celkově téměř 28 tisíc.
V péči o majetek Zlínského kraje se podařilo získat finanční příspěvek z programu ministerstva
kultury České republiky a byl tak opraven Větrný mlýn ve Velkých Těšanech, kde došlo k poškození
lopat. V objektu sídla muzea došlo ke zrušení nefunkční promítací kabiny a úpravě pro pracoviště obou
lektorek pro práci s dětmi. Nově bylo také řešeno umístění pracovníků v Rymicích. Z nevyhovující
stavební buňky, energeticky náročné, byli pracovníci přestěhováni na sídlo průvodce, které bylo
stavebně upraveno.
Závěrem lze konstatovat, že rok 2010 byl pro muzeum velmi významný. Udělením cen byla
upevněna prestiž muzea a tím zároveň dán impulz pro další činnost.
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I. a. ODBORNÁ ČÁST
1. ČINNOST SBÍRKOTVORNÁ A PÉČE O SBÍRKY
1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem (akvizice), evidence
knižních přírůstků
Akvizice
Sbírkové předměty byly získány koupí, darem či při výzkumu (archeologie a přírodověda).
Archeologie
7 souborů (více než 7 tisíc předmětů)
Etnografie
30
Historie
39
Přírodověda
31
Výtvarné umění
1
∑ 108 ks

Evidence knižních přírůstků
Knihovní fond v roce 2010: 376 nových přír. č., celkem 38 956 knihovních jednotek (KJ).
Všechny nové akvizice jsou průběžně evidovány v elektronickém knihovnickém systému
CLAVIUS. Všechny nové přírůstky jsou opatřeny čárovými kódy. Přírůstkový seznam bude po
kompletaci a svázání k dispozici v tištěné podobě.
Elektronicky se evidují běžně odebíraná čísla periodik. Ukončené ročníky se zkompletují
a opatřují se čárovým kódem s přírůstkovým číslem.
Akvizice pocházejí převážně z nákupů odborné literatury a periodik, které nejsou v jiných
odborných knihovnách regionu dostupné. Nezanedbatelným zdrojem akvizice je taktéž výměna
publikací s ostatními institucemi nejen v rámci regionu, ale celostátně. Další přírůstky se daří získávat
díky darům odborných pracovníků a ředitele Muzea Kroměřížska. Pocházejí především z jejich
odborných kontaktů a účasti na různých projektech a seminářích. Také vydávající instituce
i soukromníci, využívající muzejní knihovnu a studovnu, poskytují většinou bezplatně své publikace.
V neposlední řadě je třeba zmínit velice dobrou spolupráci s obcemi a městy regionu Kroměřížsko,
které vydávají jubilejní, upomínkové a vlastivědné publikace nedosažitelné v běžné distribuci.

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC
Archeologie
Etnografie
Historie
Přírodověda
Výtvarné umění
Fotoarchív

51

PC

400
550
2143
4 podsbírky
1 podsbírka
284 negativů
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1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu
a všech náležitostí
Sbírkový fond
Archeologie
Etnografie
Přírodověda
Výtvarné umění

290
200
3 posbírky (stovky předmětů – 300)
1 podsbírka (stovky předmětů – 200)

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích,
pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu
klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli
Ve všech depozitářích probíhala kontrola klimatických podmínek – teplota a vlhkost a vše je
zaznamenáváno. Stejně tak evidence návštěv a výpůjček. Ke konci roku kontrolovány všechny tyto
záznamy v knihách v jednotlivých depozitářích. Provedena i kontrola sbírkových předmětů a podmínek
uložení u dlouhodobě zapůjčených předmětů, především v Muzeu košíkářství v Morkovicích
a v expozici na Sv. Hostýně. Nebyly shledány závady. V přírodovědném depu proběhla pravidelná
desinfekce a dezinsekce a omytí regálů a skříní.

1.5 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Muzeum jako zapůjčující:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Muzeum umění Olomouc – 2 ks
ke studijním účelům
Muzeum Komenského Přerov – 1 ks
výstava „Přerovští výtvarníci 20. století – rydlem, štětcem, dlátem…“
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – 1 ks
k výstavnímu účelu
Galerie hlavního města Prahy – 3 ks
výstava „Roky ve dnech / České umění 1945 – 1957“
Město Morkovice-Slížany – 140 ks
stálá expozice v Muzeu košíkářství
Obec Bařice-Velké Těšany – 1 ks
výstava k oslavám výročí 900 let od první písemné zmínky o obci Velké Těšany
Muzeum Mladoboleslavska – 44 ks
výstava „Orient“
Jiří Andrýsek – 42 ks
výstava „(Ab)normalizace“
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – 96 ks
výstava „Soumrak zemské hotovosti“
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 85 ks
výstava „(Ab)normalizace“
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – 58 ks
výstava „Za dlouhých zimních večerů“
Moravské zemské muzeum Brno – 3 ks
stálá expozice
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−

Matice Svatohostýnská – 73 ks
stálá expozice
Celkem: 549 ks

Muzeum jako vypůjčující:
-

Expozice na zámku v Chropyni – 3 ks
Moravské zemské muzeum
Výstava Branou muzea do středověku – 147 ks
Moravské zemské muzeum
Výstava Branou muzea do středověku – 137 ks
Městské muzeum a galerie Polička
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 8 ks
Národní památkový ústav, ú. o. p. Josefov
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 10 ks
Západočeské muzeum v Plzni
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 11 ks
Jaroslav Kubíček
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 7 ks
Národní památkový ústav, ú. o. p. Brno
Výstava Soumrak zemské hotovosti - 1 ks
Třebechovické muzeum betlémů
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 5 ks
Severočeské muzeum v Liberci
Výstava Soumrak zemské hotovosti - 4 ks
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 1 ks
Národní muzeum
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 4 ks
Muzeum hlavního města Prahy
Výstava Soumrak zemské hotovosti – 2 ks
Muzeum umění Olomouc
Výstava Salvador Dalí – Božský komediant – 147 ks
WAX MUSEUM – Svět zábavy – Zdeněk Kočík
Výstava Za dlouhých zimních večerů – 20 ks
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Výstava Za dlouhých zimních večerů – 73 ks
Moravské zemské muzeum
Výstava Za dlouhých zimních večerů – 1 ks
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž
Výstava Za dlouhých zimních večerů – 71 ks
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Výstava Chránené územia Trenčianského kraja – 22 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Expozice Památník Maxe Švabinského – 1 ks
MUDr. Josef Nerad, MUDr. Jindřich Nerad
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-

Expozice Památník Maxe Švabinského – 1 ks
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Expozice Památník Maxe Švabinského – 14 ks
Národní galerie Praha
Expozice Památník Maxe Švabinského – 1 ks
Moravská galerie Brno
Celkem: 691 ks

1.6 Preparace, konzervace, restaurování a další činnost konzervačního oddělení
Počty kusů konzervovaných sbírkových předmětů:
Archeologie

nálezový celek
bronzový oštěp
keramika

500 ks
1
70

Etnografie

proutěné předměty
kroje
velké stroje a povozy

145
24
64

Historie

nábytek
rámy

5
22

Přírodověda

dermoplastické preparáty

18
∑ 849 ks

Péče o sbírkový fond je rozdělena mezi konzervátory podle jejich odbornosti. Rok 2010 byl
především zaměřen na konzervaci etnografických sbírek v Rymicích. Součástí péče o sbírky je jejich
vhodné uložení. Depozitář etnografie ve druhém patře tvrze byl vybaven novými skříněmi, do kterých
byly postupně přestěhovány sbírky keramiky, porcelánu, skla a textilu. U podmaleb na skle a dřevěných
plastik byla provedena fotodokumentace s novými konzervačními kartami. Další důležitou prací našeho
oddělení bylo uklízení zatím provizorních prostor, ve kterých jsou uloženy většinou velké zemědělské
stroje, vozy, fukary, pluhy a další. Poté následovalo čištění a následné ošetření těchto předmětů
přípravkem Lignofix proti dřevokaznému hmyzu. Takto ošetřené předměty byly následně uloženy
do nově upravených prostor tzv. konírny, která bude sloužit jako depozitář velkých zemědělských
předmětů používaných k práci na vesnici. Vzhledem k náročnosti a množství nebylo možné provést
ošetření u celé sbírky. V této práci se bude pokračovat v následujícím roce 2011. Dále byla v prvním
pololetí důležitá příprava sbírky proutěných předmětů pro nově vznikající expozici muzea
v Morkovicích. Při dokončování instalace této sbírky byla ke spolupráci přizvána spolu s etnografkou
Mgr. Bělíkovou také konzervátorka Janoštíková. Rozdělení konzervace vychází ze zaměření
jednotlivých pracovníků.
Ostatní konzervátorské práce:
−
−
−

instalace historické zbroje na výstavě na zámku v Chropyni
nové uložení střeleckých terčů v depozitáři na Hanáckém náměstí
úklid v depozitáři nábytku
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−
−

−
−
−
−

úklid hospodářských prostor, kde jsou zatím provizorně uloženy předměty související
s hospodařením na vesnici a jsou především rozměrné
Dále bylo provedeno čistění a ošetření u těchto předmětů přípravkem proti dřevokaznému
hmyzu Lignofix. Vzhledem k množství a velikosti byla tato základní konzervace provedena
pouze u části sbírky, pokračování v této činnosti je naplánováno na letní měsíce roku 2011.
úklid objektu č. 62 a 64 pro novou sezonu
po ukončení sezony očistění všech předmětů, které byly z bezpečnostních důvodů z těchto
objektů vyklizeny
práce na renovaci modelu (dřevo, sádra) Kroměříže
stavební úpravy tzv. knihovny v Rymicích - stěhování, mytí a úprava podlah, zařizování nového
pracoviště pro konzervaci.

Pomoc studentům SŠ a VŠ
Oddělení konzervace poskytuje odborné konzultace a praxi studentům, kteří mají o tuto profesi
zájem nebo ji už studují, a je to především restaurování keramiky a historického nábytku. V roce 2010
využila možnosti praxe studentka z oboru konzervace keramiky a porcelánu při UMPRUM v Brně.
Ve spolupráci muzea a arcibiskupského gymnázia proběhl projektový týden, ve kterém studenti
měli možnost si sami vyzkoušet práci konzervátora.
S velkým zájmem se setkala také akce „Den otevřených dveří v muzeu“, při které byl umožněn
vstup i do prostor konzervačních dílen. Velká část návštěvníků měla poprvé možnost se seznámit
s pracovním procesem, který je zapotřebí k tomu, aby bylo možné archeologické, historické
i etnografické předměty vystavit a tím přiblížit naši historii.
Nedílnou součástí oddělení konzervace je podíl na přípravách výstav pořádaných Muzeem
Kroměřížska.

2. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
2.1. Vlastní odborné aktivity
Archeologie
Bylo realizováno celkem 9 záchranných archeologických výzkumů v lokalitách na katastru
města Kroměříž. Pokračování v dokumentaci zaniklých dvorců bývalých kroměřížských předměstí –
letos relikty proboštského dvorce na někdejším kovářském předměstí a archivní studium. Studium
archivních a srovnávacích materiálů k nálezu boraxové schránky z Kroměříže. Zpracování nejstarších
dějin obce Osíčko pro publikaci 750 let obce Osíčko. Zpracování přednášky a textu „Archeologické
výzkumy v kostele sv. Mořice v Kroměříži“. Popisy archivních snímků – akce, výzkumy a dokumentace
v terénu (celkem 105 snímků).
Etnografie
Scénář, libreto a odborná pomoc při budování Košíkářského muzea v Morkovicích-Slížanech.
Zpracování textu o Dřevohosticích a Záhoří.
Historie
Archivní výzkum k odborné části publikace o historii obce Osíčko v rozsahu let 1360 – 1968.
Excerpce veškeré vlastivědné, dějepisné a národopisné literatury. Průkopnická práce, neboť o této obci
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nebylo v minulosti mnoho zpracováno. Archivní průzkum k přednášce a článku „O stavbě památníku
a kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži“. Archivní průzkum k článku „O konci německé školy
v židovské obci v Holešově“. Průzkum a studium pramenů k článku „Z dějin kostela sv. Mořice“.
Odborné zpracování fondů Dokumentace regionu a Hanácká filharmonie, Legionáři – Pluk Jana Žižky
z Trocnova, Kruh přátel umění Kroměříž, Soubor písemností z činnosti muzea. Celkem kolem 21 bm.
Přírodní vědy
Determinace motýlů při zpracovávání entomologických sbírek. Determinace minerálů
z Gargulákovy sbírky. Pokračování ve zpracování herbáře Podzámecké zahrady – sběr, determinace
a zpracování. Rozšíření expozice rybníkářství ve stálé expozici na Zámku Chropyně.

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Archeologie
Historie
Přírodověda
Knihovna

3
17
2
30
∑ 52

Celkem bylo uskutečněno 52 spoluprácí s externími badateli a jinými odbornými subjekty.

3. METODICKÁ A EDUKAČNÍ ČINNOST
3.1. Spolupráce se školami
3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami
Speciální programy pro školy probíhají dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Témata jsou
vybírána tak, aby vhodně doplňovala učivo ve škole a muzeum se tak stalo součástí vzdělávacího
procesu. Programy jsou určené všem věkovým skupinám, tedy pro děti od MŠ až po studenty SŠ
a odborných učilišť. V programech jsou také zohledňovány děti zdravotně a mentálně handicapované.
Děti se zapojují do programů aktivně formou různých činností, soutěží. Součástí každého programu pro
školy jsou pracovní listy, které slouží dětem i pedagogům jako doplněk k učivu. Pedagogové tuto
možnost oceňují jako dobrou pracovní pomůcku.
9. 4. – 13. 6. 2010 Branou muzea do středověku aneb Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte
Interaktivní výstava z období středověku zachycující život na hradě, v podhradí i na bitevním poli.
Pro malé i velké návštěvníky byly připraveny repliky dobových oděvů, šperků, nářadí a náčiní,
hudebních nástrojů a her, mučicích nástrojů, atd. Pro zájemce o válečnou tématiku byla připravena
kolekce zbroje a zbraní, maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment husitské vozové
hradby. Součástí výstavy byla možnost vyrobit si vlastní pečeť, vyzkoušet si psaní husím brkem či
ražbu mincí.
Program byl určen pro: MŠ, ZŠ, SŠ.
Celková návštěvnost: 1916 dětí.
16. 9. – 21. 11. 2010: Za dlouhých zimních večerů
Interaktivní výstava představující řemesla a činnosti, které lidé v zimě vykonávali a při kterých velmi
často pomáhaly i děti. Opravovalo se nářadí, vyráběly se drobné věci do domácnosti i na prodej, tkalo
se, šilo, vyšívalo, předlo, atd. Výstava také připomněla známé i neznámé staré zvyky a obyčeje zimního
období, důvody, proč je lidé vykonávali, čemu věřili a jak se děti i dospělí bavili. Ve výstavě si mohli
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děti i návštěvníci vyzkoušet např.: výrobu hrabí, pletení provazu, předení na kolovrátku, práci bednáře
či pokrývače.
Program byl určen pro: MŠ, ZŠ a SŠ.
Celková návštěvnost: 1327 dětí.

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
Cílovou skupinu těchto programů jsou děti z MŠ a žáci I. stupně ZŠ, děti ze speciálních škol a děti
z volnočasových zařízení. Program je rozdělen na dvě části. V první části získávají žáci informace
k danému tématu i s praktickou ukázkou a činností, druhá část je pojata jako tvořivá dílna. Nedílnou
součástí programu je soutěž o sladkou odměnu. Tyto programy každý rok obměňujeme, aby si
zachovaly svou atraktivitu.
.
8. 3. – 31. 3. 2010: Velikonoce na Hané
Tradiční velikonoční program, který dětem přiblížil velikonoční zvyky našich předků a přiblížil život
a oslavy svátků jara na Hané. Děti si během programu mohly vyzkoušet také různé kostýmy včetně
hanáckého kroje.
Program byl určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
Celková návštěvnost: 1234 dětí.
24. 11. – 22. 12. 2010: Vánoční putování
Vánoční program pojatý tentokráte ve světovém měřítku. Děti se dozvěděly, jak se slaví tyto oblíbené
svátky v jiných částech světa. Byly vybrány tyto státy: z evropských sousedů to bylo Polsko, Slovensko,
Francie a Španělsko. Ze vzdálených krajů pak exotické Mexiko, kde mají tyto svátky úplně jiný
charakter než u nás a pak domovina Santa Clause – Grónsko. Na závěr pak děti čekalo překvapení
v podobě ochutnávek tradičních vánočních pokrmů vybraných států.
Program byl určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
Celková návštěvnost: 1286 dětí.

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
Historie
Archeologie
Přírodověda
Výtvarné umění
Knihovna

7
5
2
1
20
∑ 35

Celkem byla poskytnuta pomoc studentům středních a vysokých škol při jejich školních pracích
v 35 případech.

3.2. Metodika vůči jiným subjektům
3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu (muzea,
památníky, místní knihovny – např. účast na jednáních poradních sborů pro
sbírkotvornou činnost)
3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty (např. MFF Strážnice, MFF
Kunovské léto)
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3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
−

Město Morkovice – Slížany – komplexní odborná pomoc při vzniku Muzea košíkářství

−

V oboru historie tři spolupráce: Městský úřad Kroměříž, Farnost sv. Mořice Kroměříž, Okresní
archiv Kroměříž

3.3.1. Školení a kurzy vlastní
Školení bezpečnosti práce a požární ochrany při přijímání nových pracovníků.

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty
Školení bezpečnosti práce
Školení požární ochrany
Nakládání s chemickými látkami
Školení řidičů
Školení evidence majetku
Účetnictví PO
Roční zúčtování daně
Seminář k CESIKu
Školení IISSP
Mezitimní účetní závěrka
Zasílání účetních dat do IISSP
Seminář knihovníků
Falza na uměleckém trhu
Seminář pro specializované knihovny
Hospodaření PO
Autorský zákon a digitalizace
Elektronická spisová služba
Zaručený elektronický podpis
Evidence majetku
Odborný seminář paměťových institucí

4. KULTURNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
4.1.

Expozice

STÁLÁ EXPOZICE PŘÍRODA A ČLOVĚK
Expozice „Příroda a člověk“- v archeologické části, získá návštěvník přehled o vývoji osídlení
Kroměřížska od starší doby kamenné po dobu slovanskou. Jsou tu dioramatické výjevy a četné nálezy,
např. kamenné nástroje, bronzové předměty, keltské nálezy z hostýnského oppida, šperky
z velkomoravských pohřebišť aj. V přírodovědné části jsou geologické a paleontologické exponáty,
dioramata s preparáty ptáků a savců, ale také herbáře, vzorky listů a plodů dřevin, lišejníky, houby
a obilniny. Nechybí hmyz, preparáty ryb a modely obojživelníků.
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STÁLÁ EXPOZICE PAMÁTNÍK MAXE ŚVABINSKÉHO
V šesti sálech je instalovaný „Památník Maxe Švabinského“, mapující sedmdesát let a všechny
techniky tvorby kroměřížského rodáka. K vidění je téměř 130 originálů olejomaleb, grafiky, kreseb
i návrhů monumentálních děl i známek a bankovek.
ZÁMEK V CHROPYNI
Chropyňský zámek stojí v sousedství zámeckého rybníka prohlášeného již roku 1925 přírodní
rezervací. Zámek byl vybudován na starších základech v roce 1615 jako manýristická stavba s kaplí
a věží, přestavěn byl v letech 1701 – 1703 podle projektu významného architekta G. P. Tencally.
Návštěvnicky přitažlivé jsou především oba hlavní historické sály zámku, Rytířský s kazetovým
stropem s erby Fürstenberků a spřízněných rodů, v sále je vystavena sbírka zbraní z třicetileté
a následných tureckých válek, a Ječmínkův. I v něm najdeme zbraně, ovšem dominantou této hostinské
jídelny jsou přepychová kachlová kamna (1668) se znaky olomouckého biskupa Karla z LiechtenštejnaKastelkornu. Na zámku dnes najdeme expozice dějin Chropyně, místního zemědělství, rybnikářství
a lidové kultury. Ke zhlédnutí je i skromný Památník hudebního skladatele a krátce ředitele Národního
muzea v Praze Emila Axmana.
Atraktivní Památník dalšího chropyňského rodáka Emila Filly je v současnosti rekonstruován,
připravuje se nová instalace exponátů. V zámeckém areálu pořádá Muzeum Kroměřížska spolu
s městem Chropyně od roku 1985 každý lichý rok Hanácké slavnosti zaměřené na uchování a obnovu
folklorních tradic regionu.
LIDOVÉ STAVBY V RYMICÍCH
Velký soubor objektů spravovaných Muzeem Kroměřížska zve k návštěvě v Rymicích
u Holešova na úpatí Hostýnských vrchů. V místním areálu památek lidového stavitelství východní Hané
je možné si prohlédnout interiéry domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic
a hospodářských místností. Vesnická stavení rekonstruovaná v sedmdesátých letech představují způsob
bydlení a hospodaření v této části Moravy v posledních dvou staletích. K vidění je také dílna vesnického
sedláře a stará kovárna s výhní a kovářským nářadím. Z blízkých Bořenovic sem byl přenesen
a v devadesátých letech zpřístupněn větrný mlýn holandského typu, jehož ramena je možno nastavovat
podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci zvané beran.
Původně renesanční tvrz je veřejnosti přístupná od května 2006 s malou archeologickohistorickou expozicí k dějinám obce a v ČR ojedinělou výstavou nazvanou Větrné mlýny na Moravě
a ve Slezsku, oboje v přízemí. Ve většině přízemních prostor je instalována expozice „Historie
zemědělství na jihovýchodní Hané“ s ukázkami zemědělského nářadí a vozů.

VĚTRNÝ MLÝN VE VELKÝCH TĚŠANECH
Jde o dvoupatrový celodřevěný tzv. německý mlýn z roku 1830 s kompletním vnitřním
vybavením a je přístupný návštěvníkům.
HROBKA A KAPLE MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Objekt se nachází v obci Troubky–Zdislavice. Pro špatný stavební stav je objekt
pro návštěvníky uzavřen.

HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA
Kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.
Umístěna je v historickém sklepení pod budovou č. p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea
na Velkém náměstí v Kroměříži. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem
v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.
Město Kroměříž doposud postrádalo komplexní obraz zhodnocení své minulosti. Kde jinde, než
v prostředí sklepení kapitulního domu, v prostorách s „historickou pamětí" a jedinečnou atmosférou
danou kouzlem původní hmoty kamenného zdiva, je vhodné prezentovat historický obraz města spolu
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s nadčasovými hodnotami vytvořenými předchozími generacemi. Snahou tvůrců expozice nazvané
„Historie ukrytá pod dlažbou města" je vytvořit formou kombinace archeologických a historických
pramenů a s využitím moderních prezentačních forem působivý obraz minulosti města. Obraz, který
volně navazuje na archeologickou část muzejní expozice Příroda a člověk v druhém patře muzejní
budovy pojednávající o pravěkém osídlení a dějinách regionu do počátku raného středověku. Atraktivní
prostředí historického sklepení nabízí návštěvníkům expozici o životě města v minulosti s využitím
bohatých archeologických a historických sbírkových fondů muzea, které přiblíží historické děje
a každodenní život jeho obyvatel od raného středověku do raného novověku (do poloviny 17. století).
Návštěvníci zde uvidí např. nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo,
doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také
mučicí nástroje a doklady útrpného práva, středověkou zbroj aj.). Expozice je členěna do tématických
celků (Stopy vedou do pravěku, Od tržní osady k městu, Řemesla na předměstích, Z měšťanské
kuchyně, Město v hradbách, Poklady ukryté pod dlažbou města, Dům a ulice města v minulosti).
Expozice klade důraz především na výpověď trojrozměrných exponátů umístěných ve vitrínách
s minimem textových informací. Textové, obrazové a ostatní doplňující informace získá návštěvník
především formou nabídkových audiovizuálních programů, které si může sám zvolit. Například formou
dotykových čidel a plošné obrazovky může na zmenšeném modelu města zachycujícím jeho podobu
z poloviny 19. století procházet ulicemi města. Pomocí této „virtuální" procházky městem se dozví vše
stavebním vývoji, památkových objektech a kulturních dějinách města. Základní schéma expozice je
navíc ještě oživeno modelovými rekonstrukcemi. Kromě zmíněného modelu města zde je také
středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčíře, černá kuchyně měšťanského domu, středověká odpadní jímka
a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod dlažbou jedné z kroměřížských ulic.
Mezi „poklady" nalezenými pod městskou dlažbou návštěvník m.j. uvidí také doklady středověké
gramotnosti a drobného užitého umění, středověké, renesanční a barokní dekorativní kamnové kachle,
ale také skutečné mincovní poklady a tezaury šperků a jiných cenností, ukrývané obyvateli města
v dobách nebezpečí.

4.2.

Výstavy

A. GALERIE V PODLOUBÍ
4. 3. – 11. 4. 2010
JAROSLAV HOVADÍK – EJHLE, ČLOVĚK
Nejnovější tvorba malíře, grafika a sochaře k jeho životnímu jubileu.
15. 4. – 16. 5. 2010
LADISLAV JALŮVKA – MALÍŘSKÉ VARIACE NA TÉMA PŘÍRODY, ŽIVOTA A ČASU
Výstava maleb olomouckého malíře a vysokoškolského pedagoga.
21. 5. – 15. 8. 2010
BOŽSKÝ KOMEDIANT SALVADOR DALÍ
Výstava kompletního souboru 100 originálních dřevořezů – ilustrací k Dantově Božské komedii. Dále
bude k vidění keramika - malované talíře, malované kachle s námětem koní, volná grafika a bronzové
sochy. Úhrnem kolem 150 děl. Kolekci doplňují velkoformátové fotografie Václava Chocholy, které
pořídil v roce 1969 v hotelovém pokoji Salvadora Dalího v Paříži. Výstava obsahuje díla ze soukromé
sbírky pražské galerie U Bílého jednorožce.
25. 8. – 19. 9. 2010
IDA SAUDKOVÁ – SPRÁVNÁ VOLBA
Kroměřížská výstava „Správná volba“ představí 57 děl Idy Saudkové z let 1999 – 2009. Převážně jsou
to její aranžované černobílé fotografie z několika cyklů, doplněné kolorovanými fotografiemi a osmi
„komixy“ a také čtyři keramické talíře.
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1. 10 – 28. 11. 2010
PRAVĚK POČÍTAČŮ
Na výstavě „Pravěk počítačů" bude představeno přes sto kusů 8 a 16 bitových počítačů, desítky
monitorů, tiskáren, joysticků a myší ze soukromé sbírky Ing. Bronislava Zaorala. Budou vystaveny
i vzácné časopisy počítačových spolků, počítačové časopisy a návody. Ke každému vystavenému
počítači bude k dispozici i technická dokumentace.
3. 12. 2010 – 30. 1. 2011
EVA MILOTOVÁ – TKANÉ NÁVĚJE
Výstava obrazů s židovskou i křesťanskou tématikou i s motivy ze staré Kroměříže hulínské výtvarnice.
Vydán katalog.
B. MALÁ GALERIE
4. 2. – 28. 2. 2010
ADOPCE SRDCE
Výstava fotografií z Rwandy – v rámci projektu podpory sirotků vzešlých z občanské války ve Rwandě.
Dne 8. 2. 2010 se uskutečnila stejnojmenná přednáška RNDr. Josefa Kuchyni s promítáním o hnutí
Maitri, které podporuje podvyživené děti z Konga a sirotky po genocidě ve Rwandě.
5. 3. – 1. 4. 2010
PRŮŘEZY
Výtvarné práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Kroměříž a Brno -Veveří.
9. 4. – 13. 6. 2010
BRANOU MUZEA DO STŘEDOVĚKU aneb Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte.
Program pro MŠ a ZŠ, kde se děti dozví řadu zajímavostí z tohoto rozporuplného období a na vlastní
kůži si vyzkouší, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Budou zde k dispozici repliky
dobových nástrojů, oděvů, šperků, mučicích nástrojů a mnohé další.
19. 6. – 12. 9. 2010
FOTOGRAFIE KROMĚŘÍŽSKÝCH PAMÁTNOSTÍ. DOMY, BUDOVY A PODOBNĚ aneb
Pocta Wilhelmu Sonntagovi
Fotografie z archívu muzea jako pocta fotoateliéru Sonntag. Mezi 177 vystavenými fotografiemi je
několik původních snímků z ateliéru Wilhelma Sonntaga. Nejstarší zvětšenina pochází z roku 1884.
Těžiště výstavy je v první polovině 20. století. Mimo jiné bude možné zhlédnout stavby, které byly
v pozdějších letech přebudovány nebo zcela odstraněny.
16. 9. – 21. 11. 2010
ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
Program pro MŠ a ZŠ, který dětem představí řemesla a činnosti, kterým se lidé dříve v zimě věnovali,
jako např. šindelářství, výrobu provazů, svíček, předení, tkaní či draní peří. Seznámí se také se starými
zvyky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti
i dospělí bavili. A jako vždy si v našem muzeu budou moct řadu činností sami vyzkoušet.
25. 11. 2010 – 23. 1. 2011
ZÁPADNÉ KARPATY – SPOLOČNÁ HRANICA. Chránené územia Trenčianského kraja.
Putovní výstava, která mapuje chráněná území Trenčínského kraje. Vznikla v rámci „Programu
příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013".

15

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

C. VÝSTAVNÍ SÍŇ PORTÁL
22. 1. – 14. 2. 2010
MONGOLSKO – ZEMĚ NEDOTČENÁ
Výstava barevných klasickou mokrou cestou vznikajících fotografií Jana Bureše z cest po Mongolsku.
Fotografie vznikaly při loveckých výpravách za vzácnou lososovitou rybou Tajmen, která žije již jen
v mongolských řekách.
18. 2. – 14. 3. 2010
INSPIRACE WARHOLEM
Výtvarné práce studentů Arcibiskupského gymnázia inspirované výstavou Andy Warhola, která
proběhla v roce 2009 v Muzeu Kroměřížska.
1. 4. – 2. 5. 2010
SOUŽITÍ S VELKÝMI ŠELMAMI
Výstava švédských a norských autorů sestává ze třiceti panelů. Připravilo ji – a české reálie doplnilo –
Hnutí DUHA Olomouc. Expozice zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků.
Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje
na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají.
2. 9. – 26. 9. 2010
100 LET NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI
Na výstavě jsou ke zhlédnutí nejen fotografie a dokumenty z historie nemocnice, ale i nejrůznější
přístroje a nástroje i zdravotnický nábytek ze sbírek muzea i nemocnice.
7. 10. – 21. 11. 2010
STRAŠÁCI – OCHRÁNCI POLÍ A ZAHRAD
Výstava Pavla Bezděčky je demonstrací úpadku a postupného zániku krásného lidového obyčeje, jehož
počátky jsou zahaleny snad až v magickém oparu počátků lidského rodu. Desítky barevných fotografií
a textů s lehkou nadsázkou třídí současné strašáky do skupin, představuje strašáky jako přátelské bytosti
s vlastním osudem, touhami, smutky a radostmi, kteří jsou odedávna nedílnou součástí našich polí, sadů,
vinic a zahrádek. Výstava je výzvou k záchraně strašáctví, apelem na svědomí všech romantiků
a vyznavačů lidových tradic.
9. 12. 2010 – 6. 1. 2011
VELKÝ MECHANICKÝ BETLÉM
Každoročně je v podloubí muzea k vidění velký mechanický betlém, který je v provozu denně od 10
do 21 hodin. Umístěn je tak, že návštěvníkovi je přístupný, i když není muzeum otevřeno, takže ho
spatří tisíce kolemjdoucích a stal se vítanou a tradiční událostí adventního období.

D. SCHODIŠTĚ MUZEA
7. 5. – 4. 7. 2010
MAKROFOTOGRAFIE. SVĚT KRÁSNÉHO DETAILU.
Výstava fotografií, které postoupily do finále IV. ročníku fotografické soutěže Gymnázia Kroměříž.
11. 10. – 14. 10. 2010
BELGIE VE FOTOGRAFII
Výstava fotografií o životě v Belgii pořádaná poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou
v rámci Dnů belgické kultury v Kroměříži.
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20. 10. – 31. 12. 2010
KAREL HYNEK MÁCHA INSPIRUJE STUDENTY ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA
V KROMĚŘÍŽI
Ke dvoustému výročí narození básníka Karla Hynka Máchy připravili studenti Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži literární pásmo a výstavu výtvarných prací inspirovaných Máchovými verši.

E. ZÁMEK CHROPYNĚ
2. 6. – 29. 8. 2010
SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI. VÝZBROJ A VÝSTROJ ŽOLDNÉŘSKÝCH VOJSK
16. A 17. STOLETÍ.
Pro letošní turistickou sezonu v chropyňském zámku připravilo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži,
ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Národním památkovým ústavem, ú. o. p.
v Brně a Arcibiskupstvím olomouckým výstavu s názvem Soumrak zemské hotovosti. Výzbroj a výstroj
žoldnéřských vojsk v 16. a 17. století. Výstava, jejímž těžištěm je plátová zbroj doplněná o chladné
a palné zbraně, tak pomůže návštěvníkům vytvořit si ucelenější představu o zbraních a zbroji tohoto
období. Součástí bude také volná instalace žoldnéřské zbrojnice.

II. PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, KONCERTY A JINÉ KULTURNÍ AKCE
A. ŠVABINSKÉHO KRUH PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
23. 2. 2010
BOŽENA NĚMCOVÁ VE VZPOMÍNKÁCH
Večer k 190. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové.
16. 3. 2010
SBĚRATELSTVÍ PODLE ABECEDY
Setkání s dlouholetým členem Kruhu, bibliofilem JUDr. Ladislavem Lamačem.
11. 5. 2010
HLEDÁNÍ OSOBITÉHO RUKOPISU VE VÝTVARNÉ FORMĚ
O své tvorbě promluví grafik, sochař, architekt a spisovatel Evžen Jecho.
19. 10. 2010
ING. STANISLAV ŠVEHLA (1881 – 1945)
V rámci vzpomínkového večera bude představena nová monografie věnovaná Ing. Švehlovi.
9. 11. 2010
Prof. PhDr. PAVEL ZATLOUKAL, CSc. KROMĚŘÍŽSKÁ ARCHITEKTURA 1800 – 1918
V rámci večera promluví prof. Zatloukal o připravované monografii věnované umělecké historii
Kroměříže.
23. 11. 2010
NOVINY JAKO SVÉBYTNÝ DRUH VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Svou sbírkou provede slovem i obrazem Mgr. Miroslav Karásek.
14. 12. 2010
JURAJ HERZ
Setkání s režisérem, scénáristou a hercem, který promluví o výtvarném pojetí svých filmů.
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B. KONCERTY
21. 6. 2010 – CONTEMPORARY IRISH MUSIC
22. 6. 2010 – WORKSHOP BY PROF. MARINA HORAK (SLOVENIA)
23. 6. 2010 – WORKSHOP BY NAO HIGANO (JAPAN)
24. 6. 2010 – WORKSHOP BY MAX STERN (ISRAEL)
12. 12. 2010 - IRENA SALVADORI – PŘÍČNÁ FLÉTNA, MARTINA JURČÍKOVÁ - KYTARA
C. KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA XVII
10. 11. 2010
V Muzeu Kroměřížska se uskutečnila 10. listopadu 2010 sedmnáctá konference Židé a Morava. Jejím
účastníkům byl představen sborník příspěvků přednesených zde vloni, který vydalo Muzeum
Kroměřížska za přispění Nadačního fondu obětem holocaustu.
Po úvodních slovech zahájil příval kvalitních referátů Pavel Maňák z UP v Olomouci promluvou
o korespondenci JUDr. Jindřicha Groaga s Karlem Čapkem, která se týkala pacifisty Vladimíra Rajdy.
Ten nastoupil službu v čs. armádě, ale odmítl zbraň. Soud ho potrestal, na výzvu obhájce se Čapek
vyjádřil, že 15 měsíců je příliš, ale stát je třeba bránit. Blanka Soukupová z FHS UK v Praze promluvila
o brněnském období rabína Richarda Federa, který byl roku 1953 zvolen oblastním moravskoslezským
rabínem a do smrti žil v Brně, i když se stal v roce 1961 vrchním rabínem pro české země. Dopustil se
i kompromisů s režimem, odlišil „hodné“ východní Němce od zlých západních, kteří měli na svědomí
holocaust. Realizacím synagog přerovského rodáka Jakoba Gartnera se věnoval Jaroslav Klenovský
z ŽO Brno. Gartner se stal podle Klenovského druhým na světě v počtu realizovaných synagog
(Morava, Vídeň, Maďarsko…). Mnohé z nich byly za II. světové války zničeny. Gartner znal řemeslo,
spojoval historizující motivy, které tvořivě obohacoval. Rudolf Fišer odpověděl na otázky „jak se
důsledky josefinských reforem projevovaly v životě třebíčského ghetta“ a jak se projevila emancipace
Židů. Důsledkem reforem bylo omezení kompetencí židovského soudu a jeho podřízení patrimoniální
správě. Emancipace Židů se projevila v mentalitě mladých, kteří se „dokázali vzepřít strukturám moci
ghetta i patrimonia“. Marie Dokoupilová z Muzea Prostějovska na základě rozboru prostějovských
židovských gruntovnic promluvila o majitelích židovských domů v letech 1780-1830, o změnách jejich
jmen po roce 1788, poukázala na lepší a horší adresy ghetta. Daniel Soukup z FF UP v Olomouci
poukázal na ohlas kauzy Šimona Abelese na Moravě. Jejím důsledkem bylo několik křtů židovských
dětí z Moravy a studenty jezuitského olomouckého gymnázia roku 1736 zahraná divadelní hra s názvem
Crudelis Judaeorum perfidia. Soukup ji srovnal s pražskou hrou Agnus inter Haedos – Beránek mezi
kozly (1738). Cílem her byla výchova ke křesťanské stálosti. Do poloviny 17. století zamířil Pavel
Kocman ze Společnosti pro dějiny židů v ČR referátem o deportacích dvou židů z Kyjova na panství
Lva Viléma z Kounic. Kyjov si uchoval po třicetileté válce statut komorního města, dva poddaní Židé
Lva Viléma z Kounic se tam zabydleli a on věnoval několik listů jejich návratu. Pro opodstatněnost
deportace byl klíčový rok jejich narození. Podnikání židovského pekaře v Lipníku n. B. Heinricha
Scharfa, se věnoval Miroslav Marada z okresního archivu v Přerově. Pekárnu založil koncem 50. let 19.
století Heinrichův otec, syn ji rozšířil. H. Scharf vyvážel macesy i do Vídně, sklad a prodejnu měl vždy
ve II. okrese. Vzestupy a pády podnikatelského rodu Rothů z Nové Vsi u Ostravy popsal Kamil Rodan.
Rodina podnikala hlavně v pohostinství, v lokalitě Nová Ves se do I. světové války zmohla na velký
hostinec se společenským sálem, domy i polnosti, patřila zde k nejmajetnějším. Většina jejich členů
byla zavražděna během holokaustu, hostinec byl zbořen po válce. Osudy Ericha Lichtblau – Lesklého se
zabývala Blažena Przybylová z Archivu města Ostravy. E. Lichtblau se narodil v Hrušově, pracoval
jako reklamní pracovník obchodního domu RIX v Ostravě, ocitl se v Čechách, byl „ghetoizován“
v Terezíně, kde zachytil v karikatuře život ghetta. E. Lesklý se vystěhoval do Izraele, jeho kresby
vystavuje Muzeum holocaustu v Los Angeles. Jindřich Bauer z Maccabi Brno pojednal o stolní tenistce,
prvorepublikové člence svého klubu Traute Kleinové. Traute byla mistryní republiky a mistryní světa
z Prahy 1936 ve smíšené čtyřhře. Přežila Terezín i Osvětim, roku 1946 se vystěhovala do USA. V roce
1994 byla uvedena do Mezinárodní židovské sportovní síně slávy. S anotací své práce o Zbyšku
Nečasovi (J. Pemberton), československém letci působícím za II. světové války v RAF, narozeném

18

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

v obci Lazy u Orlové křesťanskému inženýrovi a židovské matce Alici rozené Fein, vystoupil Ladislav
Soldán.
Odpolední část programu zahájil Daniel Baránek z FF UK v Praze promluvou o vzniku židovského
modlitebního spolku v Koloredově. V osadě založené roku 1789 bylo usazování Židů podmíněno
užitečnou živností např. provozováním košer vyvařovny. Modlitební spolek pro místní i pocestné Židy
založili roku 1823, dvacet let nato byly modlitby s Tórou legalizovány, sepsány takanot spolku. Rozvoj
rakouského Slezska v druhé pol. 19. a počátkem 20. století popsala Ludmila Nesládková z Ostravské
univerzity. Srovnala vývoj většinového a židovského obyvatelstva. Do oblasti přijížděli za prací chudí
haličští Židé, přinesli nové vzorce chování, růst jejich populace v první generaci byl strmý. Tématem
židovských studentů na středních školách v Moravské Ostravě před rokem 1914 se zabýval Petr Kadlec
z Ostravské univerzity. Rozebral třídní katalogy z daných let a stanovil percentuální podíl: reálka vždy
přes 30% židovských studentů, gymnázium přes 40 % a lyceum přes 50 %. Kadlec zkoumal i řeč,
teritoriální a sociální původ studentů. Tvorbu Heinze Jakoba Taubera (Atlantida holíčských Židů)
přiblížila Lenka Uličná z FF UP v Olomouci. Holíč leží na Slovensku kousek od Hodonína, tamní Židé
ještě za I. republiky mluvili „moravskou němčinu“. L. Uličná provedla jazykovědný rozbor jejich mluvy
podle Tauberovy knihy. Baťovým koncernem a židovskou otázkou na přelomu 30-40. let 20. století se
zaobírali Martin Marek z FF MU v Brně a Vít Strobach z FF UK v Praze. Podle nich J.A.Baťa své
židovské zaměstnance v době německého nebezpečí do zahraničních filiálek posílal, ale jejich původ
v tom nehrál roli. Ve firmě šlo o výkon a schopnosti, při přesunech zaměstnanců šlo o přínos
pro koncern. Za tzv. I. republiky zřídili bratři Ferdinand a Jakub Gronnerovi v Ostravě hotel Palace,
jejich příběh vyložil Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy. Bratři přečkali válku v Rumunsku, po
návratu je chtěli komunisté z ostravského národního výboru připravit o hotel tvrzením o jejich
proněmectví. Za bratry se v roce 1946 postavila část zaměstnanců, po únoru 1948 připadl hotel státu. O
prostějovské rodačce (1910) Lole Beer Ebner rozené Zwillinger, promluvila Eva Janáčová z FF UK
v Praze. Lola emigrovala do Izraele roku 1939, po roce otevřela v Tel Avivu návrhářské studio, časem
si vybudovala skvělou pozici, oblékala ženy politiků, navrhla ženské stejnokroje pro armádu, policii či
EL-AL. Proměnám přátelství mezi Paulem Engelmannem a Maxem Zweigem se věnovala Ivana
Bednaříková Procházková z FF UP v Olomouci. Engelmann byl sekretářem K. Krause, studoval
u A. Loose, znal se s L. Wittgensteinem. Zweig psal dramata plná humanistických ideálů. Od roku 1939
spolu 25 let obývali byt v Tel Avivu. Max Paulovi záviděl tvůrčí lehkost, Paul byl občas kritický k jeho
dílu. S Milanem Palákem jsme se vrátili na Moravu. Ve Valašské Bystřici žila koncem 19. století jen
jedna židovská rodina Josefa Steinhardta. Mezi jeho potomky vynikl důstojník čs. armády Leonard.
Za ženu si vzal Němku Helmu, která se za okupace odmítla rozvést. Vykazovala se členstvím otce
v NSDAP. L. Steinhardt pár let po válce umírá, jeho žena má na úřadě osvědčit češství, v den jednání
končí svůj život pistolí. Konferenci uzavřel Petr Pálka z Muzea Kroměřížska referátem o konci německé
školy v městské židovské obci Holešov. Před I. světovou válkou to byla škola trojtřídní. Starostové
moravských židovských obcí ji radili v lednu 1919 držet, spoléhali na intervenci vrchního rabína v Brně
dr. Levyho. S koncem židovské obce a sjednocením Holešova byla výnosem zemské školní rady v Brně
z 24. 5. 1919 škola zrušena.
Konferenci, která přinesla mnoho nových poznatků k dějinám Židů a Moravě a ve Slezsku, uspořádalo
Muzeum Kroměřížska, které opět do roka vydá sborník přednesených příspěvků.

D. ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE – místní skupina Kroměříž
Přednášky k 750 letů kostela sv. Mořice byly organizovány ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.
28. 1. 2010
INTEGRÁRNÍ SPIRITUALITA V POJETÍ PROCESUÁLNÍHO MYŠLENÍ
Přednáška PhDr. RNDr. Jurika Hájka.
16. 2. 2010
ŽIVOT A DOBA SVATÉHO MOŘICE
Přednáška Ing. Františka Valdštýna.
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9. 3. 2010
O KNĚŽSTVÍ
Přednáška Václava Vacka (faráře letohradského).
23. 3. 2010
VZTAH MEZI VELKOMORAVSKOU CÍRKEVNÍ ORGANIZACÍ
BISKUPSTVÍM V OLOMOUCI
Přednáška Prof. Miloslava Pojsla.

A MORAVSKÝM

20. 4. 2010
ZALOŽENÍ A HISTORIE KOLEGIÁTNÍ KAPITULY U SVATÉHO MOŘICE
Přednáška Mons. Aloise Peroutky.
19. 5. 2010
BISKUP BRUNO ZE SCHAUENBURGU – PRELÁT A POLITIK
Přednáška Ing. Františka Valdštýna.
15. 6. 2010
HUDBA Z KŮRU SV. MOŘICE
Přednáška Mgr. Jitky Kocůrkové.
21. 7. 2010
MISIONÁŘEM V PÁKISTÁNU
Přednáška P. Günthera Ecklbauera OMI.
7. 9. 2010
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V KOSTELE SV. MOŘICE A V PŘILEHLÉM AREÁLU
Přednáška o výzkumech archeoložky Mgr. Heleny Chybové.
13. 10. 2010
ŽIVOTOPISY SVĚTCŮ A REALITA VŠEDNÍHO DNE
Přednáška Doc. Dr. Michala Altrichtera, Th. D.
16. 11. 2010
PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM MOŘICEM
Vyprávění P. Josefa Říhy o poutním zájezdu ke hrobu sv. Mořice v Saint Maurice – Chamonix
ve Švýcarsku s promítáním fotografií.

E. PROGRAMY PRO ŠKOLY
8. 3. – 31. 3.
VELIKONOCE NA HANÉ
Tradiční velikonoční program, který dětem připomene velikonoční zvyky našich předků a přiblíží život
a oslavy svátků jara na Hané.
9. 4. – 13. 6. 2010
BRANOU MUZEA DO STŘEDOVĚKU aneb Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte.
Program pro MŠ a ZŠ, kde se děti dozví řadu zajímavostí z tohoto rozporuplného období a na vlastní
kůži si vyzkouší, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Budou zde k dispozici repliky
dobových nástrojů, oděvů, šperků, mučicích nástrojů a mnohé další.
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16. 9. – 21. 11. 2010
ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
Program pro MŠ a ZŠ, který dětem představí řemesla a činnosti, kterým se lidé dříve v zimě věnovali,
jako např. šindelářství, výrobu provazů, svíček, předení, tkaní či draní peří. Seznámí se také se starými
zvyky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti
i dospělí bavili. A jako vždy si v našem muzeu budou moct řadu činností sami vyzkoušet.
22. 11. – 22. 12. 2010
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
Program pro MŠ a I. stupeň ZŠ, který dětem přibližuje, jak se vánoční svátky slaví v různých koutech
světa. Např. v Polsku, na Slovensku, ve Francii, Španělsku, Mexiku či Grónsku. Součástí programu
pro děti je ochutnávka cizokrajných vánočních pokrmů.

F. DÍLNY PRO VEŘEJNOST
30. 1. 2010
HRAČKY, LOUTKY, MAŇÁSCI
Návštěvník si může vyrobit vlastnoruční a originální hračku, loutku nebo veselého maňáska.
20. 2. 2010
VOŃAVÁ DÍLNA ANEB VÝROBA PŘÍRODNÍCH MÝDEL
Tvořivá dílna plná vůně, kde si návštěvníci mohou vyrobit mýdlo různých vůní a tvarů a také si jej
mohou originálně dárkově zabalit.
20. 3. 2010
JARNÍ A VELIKONOČNÍ VĚNEČKY
Tvořivá dílna, kde si návštěvník může vyrobit vlastní jarní nebo velikonoční věnec.
27. 3. 2010
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tradiční dílna, kde si malí i velcí mohou vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace.
17. 4. 2010
DÍLNA PLNÁ ZVÍŘÁTEK
Tvořivá dílna, kde si návštěvník může vyrobit různé dekorace, figurky a dárečky v podobě nejrůznějších
domácích i exotických zvířátek.
22. 5. 2010
ZVONKOHRY
Tvořivá dílna, kde si velcí i malí mohou vyrobit originální zvonkohru různých materiálů a technik.
12. 6. 2010
KOUZELNÁ SVĚTÝLKA aneb Vyrábíme lucerny, lampiony a svítilny.
Návštěvník si zde může vyrobit pěkné dekorace domova i zahrady, které mu budou zpříjemňovat letní
večery.
25. 9. 2010
PRÁZDNINOVÉ FOTOALBUM
Tradiční dílna, kde si děti mohou vyrobit originální fotoalbum z vlastních nejen prázdninových
fotografií.
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PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÉ DÍLNY
27. 10. 2010
DUCH HALLOWEENU
Výroba lampionků, dekorací, obrázků do oken a jiných maličkostí.
29. 10. 2010
PODZIMNÍ DEKORACE
Výroba nejrůznějších dekorací a maličkostí inspirovaná podzimními barvami.
30. 10. 2010
STRAŠÁCI – OCHRÁNCI POLÍ A ZAHRAD
Výroba milých strašáčků, které slouží jako ozdoba domu či zahrady.
27. 11. 2010
ADVENTNÍ VĚNCE
Vyrábění adventních věnců, které jsou tradičním doplňkem rodinného stolu a zároveň připomínají
blížící se vánoční svátky.
2. 12. 2010
MIKULÁŠSKÁ DÍLNA
Výroba mikulášského adventního kalendáře, který dětem zpříjemní čekání na Ježíška.
11. 12. 2010
SKLENĚNÁ SNĚŽÍTKA
Vytváření originálních sněžítek nejen jako dárek pro nejbližší.
18. 12. 2010
VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ
Vlastnoruční vyrábění vánočních ozdob, originálních přáníček, dárečků a jiných drobností s vánoční
tematikou.

G. POD ZÁŠTITOU MUZEA A OSTATNÍ
13. 2. 2010 – Přednáška Tomáše Pfeiffera.
13. 3. 2010 – Přednáška Tomáše Pfeiffera.
8. 5. 2010 – Přednáška Tomáše Pfeiffera.
19. 6. 2010 – Přednáška Tomáše Pfeiffera.
25. 9. 2010 – Přednáška Tomáše Pfeiffera.
30. 10. 2010 - Přednáška Tomáše Pfeiffera.
4. 12. 2010 - Přednáška Tomáše Pfeiffera.
30. 4. a 1. 5. 2010
ECHO 7. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Projekce vítězných filmů.
2. 10. 2010
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V RÁMCI DNE KRAJE
Vystoupení skupiny historického šermu „Biskupští manové z Kroměříže“, vystoupení skupiny „Jazz
Klub Kroměříž“, volný vstup do všech expozic, výstav i prostor odborné knihovny a konzervátorských
dílen, komentované prohlídky, promítání archivních filmů, soutěže pro děti, znalostní kvíz a jiné
aktivity.
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13. 10. 2010
PROMÍTÁNÍ CESTOPISNÝCH FILMŮ O BELGII
Promítání cestopisných dokumentů o zajímavostech Belgie (Belgické Flandry a Brusel) v rámci Dnů
belgické kultury v Kroměříži pořádaných poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou.
16. 12. 2010
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉ NUMISMATICKÉ
SPOLEČNOSTI (POBOČKY KROMĚŘÍŽ)
Přednášky na téma:
• 50 let kroměřížské numismatiky
• první písemná zmínka o Kroměříži na pozadí výjevů mincí z počátku 12. století
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4.3.

Návštěvnost muzea

Přehled návštěvnosti objektů Muzea Kroměřížska za rok 2010
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Návštěvnost jednotlivých výstav za rok 2010 (sídlo muzea na Velkém náměstí
v Kroměříži)

VÝSTAVNÍ PROSTOR
Památník Maxe Švabinského
Historie ukrytá pod dlažbou města
Expozice Příroda a člověk
Galerie v podloubí

Malá galerie

Výstavní síň PORTÁL

Celkem:
Lektorské pracoviště
Dílny pro veřejnost

NÁZEV VÝSTAVY

Jindřich Štreit – (Ab)normalizace
Jaroslav Hovadík – Ejhle, člověk
Ladislav Jalůvka – Malířské variace
S. Dalí – Božský komediant
Ida Saudková – Správná volba
Pravěk počítačů
Eva Milotová – Tkané návěje
Karel Zeman - Mince
Adopce srdce
Průřezy - ZUŠ
Branou muzea do středověku
− veřejnost
− školní programy
Kroměřížské památnosti
Za dlouhých zimních večerů
− veřejnost
− školní programy
Západné Karpaty
Mongolsko – Země nedotčená
Inspirace Warholem
Soužití s velkými šelmami
100 let nemocnice v Kroměříži
Strašáci – ochránci polí a zahrad
Velikonoce na Hané
Vánoční putování
Hračky, loutky, maňásci
Přírodní mýdla
Jarní věnečky
Velikonoční dílna
Dílna plná zvířátek
Zvonkohry
Kouzelná světýlka
Prázdninové fotoalbum
Podzimní prázdninové dílny
Adventní věnce
Mikulášská dílna
Vánoční dílny
Celkem výstavy a další akce
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8 093
8 137
8 093
1 099
721
765
4 304
707
2 029
303
548
517
562
1 488
1 916
2 217
2 106
1 327
408
407
933
558
1 263
1 455
49 956
1 234
1 248
20
84
54
58
26
28
3
4
92
60
10
96
52 973
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Celkem výstavy a další akce:
programy pro školy
stálé expozice
dílny
výstavy

52 973 a z toho:
5 725
24 323
535
22 390

Návštěvnost objektu sídla muzea (počítán pouze 1 návštěvník, i když navštívil více výstav): 20 957
Z uvedeného porovnání počtu návštěvníků dle navštívených výstav a dle vstupu (jedenkrát)
do muzea lze usuzovat, že každý návštěvník absolvuje v průměru 3 výstavy na jeden vstup. Zúročí se
tak jednotné vstupné na všechny výstavy a do všech expozic a návštěvníkovi je nabídnuto víc a on toho
využívá.

Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000 - 2010
Rok

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Návštěvníci

Muzeum

Zámek

Lidová arch.

celkem

Kroměříž

Chropyně

Rymice

15 440
20 203
18 362
20 724
26 510
27 538
19 571
25 939
24 615
31 279
27 663

10 783
15 724
11 232
13 213
17 367
17 831
14 558
18 806
19 874
24 893
20 957

3 408
3 076
5 954
6 084
6 245
7 627
3 171
3 088
2 609
4 061
4 508

624
872
600
847
2 349
1 416
1 109
3 020
951
1 084
1 056
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Větrný mlýn
Velké
Těšany
625
531
576
580
549
664
733
1 025
1 181
1 241
1 142

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

5. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
5.1.

Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika

A) Publikace 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži a zakladatelská činnost Bruna
ze Schauenburku v Kroměříži (historie, náboženský a duchovní vývoj, architektura, hudba, výtvarné
umění, osobnosti). Editor P. Pálka. Bohatě obrazovou dokumentací vybavený sborník 17 odborných
textů. Vydal Klub Unesco Kroměříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska. Publikace má 101 stran.
ISBN 978-80-85945-58-4
B) Publikace Židé a Morava XVI. Editor P. Pálka. Bohatě obrazovou dokumentací vybavený sborník
23 odborných textů ze stejnojmenné konference uskutečněné v Muzeu Kroměřížska v roce 2009.
Sborník má 254 stran. ISBN 978-80-85945-60-7
C) PÁLKA, P. a kol. : Osíčko 1360-2010. Vydala Obec Osíčko ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska,
Osíčko 2010, publikace má 287 stran. ISBN 978-80-85945-57-7
D) KLENOVSKÝ, J.: Židovské památky Zlínského kraje, vydáno v Edici Zlínský kraj sv. 19 Krajskou
knihovnou Františka Bartoše a Muzeem Kroměřížska.. ISBN 978-80-85945-59-1; ISBN 978-80-8688635-0

5.2.

Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty

archeologie
historie

7
24
∑ 31 ks
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5.3.

Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku,
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod.

Domníváme se, že viditelnost v médiích je na vysoké úrovni. Je využívána celá škála
existujících médií. Zvláště úspěšná je spolupráce s veřejnoprávními médii (ČT a ČRo) a denním tiskem.
Tato propagace je bezplatná a velmi účinná. Expozice a výstavy muzea jsou také propagovány
v subjektech cestovního ruchu – katalogy cestovních kanceláří a webové stránky (např.: Centrála
cestovního ruchu, Kudy z nudy, 133 premiér atd.).
Konkrétní příklady medializace:
• Český rozhlas:
− hodinový pořad o Zámku Chropyně
− hodinový pořad o expozici „Historie ukrytá pod dlažbou města“
− téměř každá výstava a akce muzea je zpracována redaktorem ČRo a vysílána na stanici
Radiožurnál či Vltava)
• Proglas:
− rozsáhlejší pořad o konferenci Židé a Morava
• Česká televize
− Toulavá kamera – Zámek Chropyně a výstava „Soumrak zemské hotovosti“
− šot: výstava grafika Salvadora Dalího
− Den kraje: den otevřených dveří v Muzeu Kroměřížska
Výstavy jsou propagovány i na výlepových plochách měst Kroměříže a velké výstavy
i ve městech Zlínského kraje. Velmi rozsáhlá je e-mailová propagace, která zahrnuje všechna média
(tisk, rozhlas, televize, weby). U výstavy Salvadora Dalího byl sponzorsky zajištěn billboard a city light
a Centrála cestovního ruchu hradila 10 dalších billboardů.
Zvláštní péče je věnována propagaci ve školách, od MŠ po SŠ – propagace speciálních
programů pro školy a výstav s programem.

5.4.

Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad)

Historik se pravidelně účastní jednání redakční rady časopisu ZVUK. Oba historici členy Klubu
UNESCO, kde redakčně připravují i tiskoviny Klubu.

6. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
6.1.

Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů

Na základě výběrového řízení byla investiční akce „Objekt muzea v Kroměříži č. p. 38,
Archeologicko-historická expozice“ vybrána k udělení dotace z Programu uchování, obnovy
a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji, který je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.
Akce s celkovým rozpočtem 10 025 000,- Kč byla financována z Programu uchování, obnovy
a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji (ve výši 6 500 000,- Kč), z rozpočtu
Zlínského kraje (ve výši 2 235 000,- Kč), z investičního fondu a provozních prostředků muzea (ve výši
1 290 000,- Kč). V rámci investiční akce byla vybudována Archeologicko-historická expozice a dále
byla vydána publikace „Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb historie ukrytá pod dlažbou města“.
Expozice byla otevřena pro veřejnost dne 30. 9. 2009. Ještě do doby ukončení programu, tj. do 31. 3.
2010, probíhala požadovaná publicita akce, která spočívala ve zveřejnění loga poskytovatele dotace
Finančního mechanismu EHP a Norska a Zlínského kraje na bannerech, plakátech, skládačkách,
billboardech, reklamě v tisku.
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6.2.

Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)

Na základě žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byl Rozhodnutím
Ministerstva kultury ČR poskytnut příspěvek ve výši 59 000,- Kč na akci obnovy „Objekt větrného
mlýna ve Velkých Těšanech, oprava lopat mlýna“. Popis samotné realizace je uveden níže v odstavci
8.1. Provoz a údržba (včetně stavební).
Dále byla poskytnuta částka 20 000,- Kč od Nadačního fondu obětem holocaustu na vydání
sborníku Židé a Morava.

6.3.

Přijaté dary (nefinanční)

Darem byla věnována většina přírůstků sbírkových předmětů a též darovány knihy do muzejní
knihovny.

6.4.

Finanční pomoc sponzorů
Sponzoři věnovali muzeu v roce 2010 celkem 55 000,- Kč.

6.5.

Příprava projektů a koncepcí

Stavební akce
Objekt sýpky v Rymicích – východní část
Místo: Rymice 3
Připravenost akce:
- výkresová dokumentace stavební části
- platné stavební povolení
Zdůvodnění akce:
Východní část objektu je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukcí by vznikly dva sály k provádění
výstav či lektorských akcí, pracoviště etnografa a chybějící sociální zázemí pro návštěvníky tvrze.
Objekt by byl upraven bezbariérově.
Objekt sýpky v Rymicích – západní část
Místo: Rymice 3
Připravenost akce: akce je formě idey
Zdůvodnění akce:
Současným dokončením západní části by byl objekt sýpky opraven jako celek včetně nové fasády.
V této části by vzniklo sociální zázemí se šatnami pro pracovníky stavební skupiny muzea (nahradilo by
dosluhující provizorní zařízení staveniště ve stavebních buňkách), depozitář etnografie – velké
předměty (mlátičky, žací stroje) a pracoviště konzervátorů.
Objekt hrobky ve Zdislavicích – dokončení rekonstrukce
Místo: Zdislavice
Připravenost akce: akce je formě idey
Zdůvodnění akce:
Rekonstrukce objektu hrobky Marie Ebner Eschenbachové byla zahájena v roce 1990 a zastavena v roce
1991 z důvodu nedostatku finančních prostředků. Objekt byl v roce 1995 převeden smlouvou z ČR –
Okresní ústav sociálních služeb Kroměříž, na ČR – Muzeum Kroměřížska. Muzeum v započatých
stavebních pracích z finančních důvodů již nepokračovalo. Vzhledem k odlehlosti se stal objekt terčem
krádeží zlodějů barevných kovů – postupně byly zcizeny měděné střešní svody a žlaby, oplechování
parapetů a nadezdívek, cca polovina střešní krytiny. Objekt nelze zabezpečit – oplotit, neboť stavba se
nachází uprostřed pozemku jiného majitele a vstup je umožněn formou věcného břemene. Přesto, že
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bude pro muzeum v případě dokončení rekonstrukce problematické objekt provozovat, je nutné
rekonstrukci památkově chráněného objektu dokončit.
Areál tvrzi v Rymicích
Místo: Rymice 2
Připravenost akce: akce je formě idey
Zdůvodnění akce:
Objekty jsou ve špatném technickém stavu a je nutné počítat s jejich opravou. Samotné využití
jednotlivých objektů hospodářského dvora by mělo být předmětem studie.
Tvrz v Rymicích - oprava a nátěr fasády
Místo: Rymice 1
Připravenost akce: akce je formě idey
Zdůvodnění akce:
Z finančních důvodů nebyla při rekonstrukci památkově chráněného objektu tvrze v Rymicích v letech
2004-2005 provedena oprava a nátěr fasády. Objekt působí při pohledu z exteriéru nedokončeným
dojmem.
Bezbariérové úpravy
Místo: Kroměříž, Velké náměstí 38
Termín realizace: 2011
Připravenost akce: akce je formě idey
Zdůvodnění akce:
Z důvodu postupného zpřístupnění všech prostor muzea imobilním osobám, by byla v roce 2011
vybudována v části objektu směrem do Velkého náměstí imobilní sklápěcí plošina umístěná
na středovém pilíři schodiště. Plošinou by se dostaly zdravotně postižené osoby do výstavních prostor
ve 2. NP (Památník Maxe Švabinského) a 3. NP (Expozice Příroda a člověk) Ve stejném roce by byla
provedena bezbariérová úprava stávajícího výtahu v části objektu směrem do Pilařovy ulice.
Zpřístupněny by byly prostory knihovny ve 2. NP a přednáškového sálu ve 3. NP. Dále by v této části
budovy bylo vybudováno ve 2. a 3.NP bezbariérové WC, neboť muzeum v současnosti žádným
bezbariérovým WC nedisponuje.
Investiční nákup
Nákup osobního automobilu
Místo: Kroměříž
Termín realizace nákupu: rok 2011
Připravenost akce: akce je formě idey
Zdůvodnění akce:
Nákupem osobního automobilu bude nahrazeno stávající osobní auto VW GOLF KOMBI (pořízené
10/2002), které je účetně odepsáno v 04/2008.
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II. a. PROVOZNÍ ČÁST
7. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Pravidelné celomuzejní všeobecné i operativní porady. Pravidelné schůzky sbírkotvorné
komise. Na druhém stupni schůzky vedoucích jednotlivých oddělení – odborného, provozního
a ekonomického. Porady užšího vedení - koordinace činnosti odborné, provozní a ekonomické.
Kontrolní činnost vnitřní i externí je podrobně uvedena v ekonomické části v 17. kapitole.

8. PROVOZ A ÚDRŽBA
8.1. Provoz a údržba (včetně stavební)
Kroměříž č.p. 38 - muzeum
Oprava pracoviště lektora
Z důvodu nevyužití stávající prostory bývalé promítací kabiny v objektu muzea č.p. 38
na Velkém náměstí v Kroměříži došlo ke změně využití toho prostoru na vytvoření pracoviště lektora
pro práci s dětmi a místnosti, která bude výhledově využita k vybudování chybějícího bezbariérového
WC. Lektorka, která pracuje s dětmi v rámci lektorských programů, potřebuje pro svou práci a pro
uložení mobiliáře (kulisy, plakáty, kostýmy, dekorace apod.) zhotoveného k jednotlivým lektorským
programům, v budoucnosti opětovně využitelnému, větší prostory. Jediným optimálním řešením v rámci
dispozičního uspořádání celého objektu bylo zrušení bývalé promítací kabiny. Stavební práce spočívaly
v demolici novodobě vestavěného mezistropu, který promítací kabinu výškově zvedal nad úroveň
podlahy v konferenčním sále a vyrovnávací jednoramenné schodiště, které zpřístupnilo promítací
kabinu z chodby. Jednalo se o vybourání konstrukcí, které nebyly původní a byly do historického
objektu vloženy v roce 1981. Mezistrop byl proveden z válcovaných nosníků, stropních keramických
desek HURDIS, vyrovnávací mazaniny a cementového potěru. Vyrovnávací schodiště bylo provedeno
z podezděných PZD desek, betonové mazaniny a nášlapnou vrstvou z PVC. Suť z bouracích pracích
byla odvezena k recyklaci. Nově vytvořené pracoviště lektora a místnost pro budoucí bezbariérové WC
(Město Kroměříž oslovilo Muzeum Kroměřížska s možností ucházet se o dotace z evropských fondů
na bezbariérové úpravy historických objektů) bylo stavebně odděleno příčkou z cihel plných opatřených
vápennou štukovou omítkou. Dále byly provedeny elektroinstalační práce a podlahové práce.
Z drobných oprav byly provedeny opravy ohřívače TUV, opravy výtahu, telefonních kabelů,
opravy elektroinstalačních rozvodů a opravy osvětlovacích těles.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou, revize přenosných
elektrospotřebičů, revize tlakových nádob. Na podzim se uskutečnila prohlídka kotelny a seřízení kotlů
před zahájením topné sezóny.
Kroměříž č.p. 471 – depozitář
Z drobných oprav byly provedeny opravy výtahů, kotlů a elektroinstalací.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou. Na podzim se
uskutečnila prohlídka kotelny a seřízení kotlů před zahájením topné sezóny. Na jaře roku 2010 byly
dokončovány stavební a terénní práce na úpravě Hanáckého náměstí v Kroměříži, které provádělo
město Kroměříž. U objektu depozitáře byla zpevněná betonová plocha, pozůstatek podlahy po
bývalé kotelně, kterou muzeum využívalo pro parkování služebního auta. Město Kroměříž se
písemně obrátilo na muzeum se žádostí o provedení demolice zpevněné plochy, která bránila
řádnému dokončení terénních úprav. Dále město nabídlo bezplatné parkování na nově vybudovaných
parkovacích místech přímo před objektem depozitáře. Demolice betonové plochy proběhla v březnu
2010.
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Chropyně č.p. 20 - zámek
Z drobných oprav byly provedeny opravy dveří a čidel EZS.
Rymice – všechny objekty lidové architektury
Před zahájením průvodcovské sezóny byly po zimě opraveny omítky, obnoveny malby, nátěry
a proveden celkový úklid. Sezóně byla prováděna údržba zeleně.

Rymice č.p. 3 – sýpka
V západní části objektu byla pravidelně prováděna prohlídka výtahu.
Rymice č.p. 104 – knihovna
Objekt č.p. 104 v Rymicích slouží jako kancelář průvodců v letních měsících, sociální zařízení
pro návštěvníky v letních měsících a pracoviště konzervátora celoročně. Objekt byl celkově opraven
v 70. letech 20. století, kdy bylo provedeno i stávající ústřední vytápění. V únoru letošního roku se
pokazil kombinovaný plynový kotel, který byl pořízený v roce 1997, a nešlo na něj zajistit náhradní
díly. Před zadáním zakázky byla provedena kompletní odborná prohlídka rozvodů ústředního vytápění
a radiátorů včetně ventilů, při které bylo zjištěno, že je nutné provést nejen výměnu kombinovaného
plynového kotle, ale i celkovou opravu rozvodů ústředního vytápění, všech radiátorů a ventilů.
Do objektu byla přesunuta i šatna mužů současně s pracovištěm nočního vrátného.
Velké Těšany – větrný mlýn
Oprava lopat mlýna
V prosinci roku 2009 došlo při silné vichřici k poškození – ulomení jedné lopaty větrného
mlýnu. Byla provedena kontrola celé konstrukce větrného kříže a lopat. Bylo konstatováno, že
technický stav zbývajících tří lopta je natolik nevyhovující, že vyžaduje výměnu i těchto prvků (lopaty
vykazovaly podélné praskliny takového rozsahu, že jejich ponechání na místě by znamenalo možné
další poškození památky). Čtyři nové lopaty byly vyrobeny z modřínového dřeva jako repliky lopat
stávajících. Při výrobě byly použity technologie, které odpovídají postupům tesařského a truhlářského
řemesla. Jednalo se o ruční zpracování povrchů jednotlivých prvků, dodržení dochovaných historických
spojů, zkosení podélných hran lopat. Nové konstrukce byly opatřeny lazurovacím lakem (směs
syntetických pryskyřic s fungicidními přísadami), který bude konstrukce chránit proti dřevokazným
činitelům a bude odolávat povětrnostním vlivům. Barva byla přizpůsobena stávajícímu barevnému
provedení mlýna. Realizace obnovy přispěla k prodloužení životnosti kulturní památky.
Údržba zeleně okolí mlýnu byla prováděna sezóně.
Zdislavice – hrobka M. E. Eschenbachové
Z důvodu úmyslného poškození měděné střešní krytiny (zcizení cca 85m2 měděné krytiny)
a hromosvodu bylo nutné provést neplánovanou opravu poškozených částí krytiny a poškozeného
hromosvodu.

8.2. Zabezpečovací systémy
Kroměříž č.p. 38 - muzeum
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Byla
provedena oprava čidel a baterie ústředny EZS. Bylo provedeno zrychlení přenosu signálu přenosového
zařízení FAUTOR . Byla provedena oprava komunikátoru FAUTOR.
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Kroměříž č.p. 471 – depozitář
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR.

Chropyně č.p. 20 - zámek
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Byla
provedena oprava čidel a baterie ústředny EZS. Bylo provedeno zrychlení přenosu signálu přenosového
zařízení FAUTOR . Byla provedena oprava komunikátoru FAUTOR.
Rymice č.p. 1 – tvrz
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Dále byla
provedena revize ústředny a čidel elektrické požární signalizace. Bylo provedeno zrychlení přenosu
signálu přenosového zařízení FAUTOR . Byla provedena oprava komunikátoru FAUTOR.
Rymice č.p. 3 - sýpka
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Byla
provedena oprava čidel. Bylo provedeno zrychlení přenosu signálu přenosového zařízení FAUTOR .
Byla provedena oprava komunikátoru FAUTOR.
Rymice č.p. 62 a č.p. 64
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech bezdrátových čidel.
Bylo provedeno zrychlení přenosu signálu přenosového zařízení FAUTOR . Byla provedena oprava
komunikátoru FAUTOR.

8.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V měsíci únoru proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce všech zaměstnanců muzea
bezpečnostním technikem p. Pešinou.
Nově přijatí pracovníci byli v den nástupu do zaměstnání proškoleni vedoucími pracovníky
vstupním školením.
Měsíčně probíhala bezpečnostním technikem kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce.
Pracovníci byli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami podle vypracované směrnice.

8.4. Požární ochrana
V měsíci březen bylo provedeno pravidelné školení požární ochrany všech zaměstnanců muzea
požárním technikem s názornou ukázkou použití RHP k hasebnímu zásahu.
Všichni nově příchozí zaměstnanci byli v den nástupu do zaměstnání proškoleni v PO
a seznámeni s rozmístěním RHP a hydrantů v objektu svého pracoviště.
Při měsíčních kontrolách byla prováděna požárním preventistou prohlídka budov, především
pracoviště stolárny a konzervátorských dílen, visuelní kontrola RHP a hydrantů. Revize RHP a hydrantů
ve všech objektech muzea byly prováděny v ročním cyklu smluvní firmou.

8.5. CO
8.6. Ochrana životního prostředí
V objektu muzea v Kroměříži je tříděn odpad - do odpadových nádob se zbytkovým odpadem
a do nádoby na PET láhve.
Průběžně je evidován a odevzdáván do firmy BIOPAS s.r.o. nebezpečný odpad – zářivky,
nádoby od chemikálií.
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9. VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Počítač a přístup na internet mají všechna pracoviště muzea, vyjma pracoviště v Rymicích. V knihovně
muzea je internetové připojení pro veřejnost.
V roce 2010 bylo nakoupeno:
− 1 ks počítače
− nový monitor
− tiskárna
− externí disk pro zálohování

Celkově je v muzeu 31 počítačů, z toho 9 s dotykovými obrazovkami ve stálé expozici.
V muzeu je 17 připojení na elektronickou poštu a 22 počítačů s přístupem na internet.
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III EKONOMICKÁ ČÁST

A Část textová

Úvod
Muzeum Kroměřížska je příspěvkovou organizací, zřizovanou Zlínským krajem se sídlem
ve Zlíně. Hlavní činností muzea je získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidence a odborné
zpracování sbírek muzejní povahy, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Kroměřížsko.
Umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány
a poskytuje výchovné a vzdělávací služby pro studijní i vědecké účely.
Ve své správě má muzeum několik historických objektů, ve kterých provádí běžnou
a památkovou údržbu – skansen lidové architektury v Rymicích, zámek v Chropyni, větrný mlýn Velké
Těšany a hrobku Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích. Objekty jsou v době sezóny (duben –
září) veřejně přístupné návštěvníkům.
V muzeu pracuje celkem v přepočteném stavu 35,96 zaměstnanců – z toho 15,32 odborných,
18,33 technicko-hospodářských a 7,31 zaměstnanců v dělnických profesích.
Začátek roku 2010 byl ještě poznamenán stěhováním odborných pracovníků z prostor
depozitáře na Hanáckém náměstí do pracoven v sídle muzea, protože ke konci roku 2009 se
dokončovala celková rekonstrukce střechy v části budovy, kde mají odborní pracovníci své zázemí.
Tak jako každoročně byly, po zimních měsících před zahájením návštěvnické sezóny, opraveny
omítky, obnoveny malby a nátěry a proveden celkový úklid pracovníky z technického úseku muzea
v objektech lidové architektury v Rymicích, na zámku v Chropyni a větrném mlýnu ve Velkých
Těšanech.
Muzeum v roce 2010 opět připravilo nejen pro děti a mládež tvořivé dílny, ale i Velikonoční
program a úspěšnou výstavu s programem pro školy „Branou muzea do středověku aneb doba měst
a hradů jak ji ještě neznáte“. Dílen a programů se zúčastnilo celkem 6.260 návštěvníků. Pro turistickou
sezonu v chropyňském zámku připravilo muzeum ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci
Králové, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně a Arcibiskupstvím olomouckým výstavu
s názvem Soumrak zemské hotovosti - výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk v 16. a 17. století. Výstava,
jejímž těžištěm byla plátová zbroj doplněná o chladné a palné zbraně, tak pomohla návštěvníkům
vytvořit si ucelenější představu o zbraních a zbroji tohoto období. Součástí výstavy byla také volná
instalace žoldnéřské zbrojnice.
V muzeu v Kroměříži byla otevřena výstava světově proslulého surrealisty Salvadora
Dalího.Vystaven byl kompletní soubor 100 originálních dřevořezů – ilustrací k Dantově Božské
komedii. Dále byla k vidění keramika - malované talíře, malované kachle s námětem koní, volná grafika
a bronzové sochy. Úhrnem kolem 150 děl. Kolekci doplňovaly velkoformátové fotografie Václava
Chocholy. Další výstavou, kterou připravilo muzeum na prázdnin byly “Fotografie kroměřížských
památností” – zatím největší přehlídka fotografií staré Kroměříže.
Velkým úspěchem muzea byla cena za muzejní publikaci roku 2009 v VIII. ročníku národní
soutěže muzeí Gloria Musaealis. Byla nám předána ministrem kultury Václavem Riedlbauchem
v Pantheonu Národního muzea dne 13. května 2010. Oceněna byla kniha naší archeoložky Mgr. Heleny
Chybové „Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města“, která byla
připravována souběžně s budováním nové stálé archeologicko-historické expozice otevřené v říjnu
2009.
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1 Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů – tab. č. 1
Příspěvek na provoz pro rok 2010 byl muzeu schválen Zastupitelstvem ZK dne 16.12.2009
usnesením č. 0190/209/09 ve výši 14,750 tis. Kč. V rámci schváleného příspěvku na provoz nám byl
stanoven závazný objem prostředků na platy ve výši 7,400 tis. Kč, závazný objem OON ve výši 225 tis.
Kč a odvod z investičního fondu ve výši 600 tis. Kč.
V průběhu roku 2010 došlo ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu:
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu
Rada Zlínského kraje (dále jen RZK) usnesením čj. 0563/R15/10 ze dne 28.6.2010 schválila navýšení
příspěvku na provoz o částku 340 tis. Kč. Tímto usnesením RZK také schválila navýšení závazného
objemu prostředků na platy o 250 tis. Kč.
2. změna závazných ukazatelů rozpočtu
RZK usnesením čj. 0631/R16/10 ze dne 9.8.2010 schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 200
tis. Kč na základě našeho požadavku na pokrytí zvýšených nákladů na energie.
3. změna závazných ukazatelů rozpočtu
RZK usnesením čj. 0849/R20/10 ze dne 4.10.2010 vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace
z Ministerstva kultury a navýšila rozpočet muzea o 59 tis. Kč. Účelová dotace ze státního rozpočtu byla
určena na Program obnovy kulturních památek – na obnovu nemovité kulturní památky Větrný mlýn
Velké Těšany č.p. 1004/1. Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána.
4. změna závazných ukazatelů rozpočtu
RZK usnesením čj. 0959/R23/10 ze dne 15.11.2010 schválila zvýšení závazného objemu prostředků na
platy a ostatní osobní náklady o 80 tis. Kč
V roce 2010 muzeum neobdrželo od zřizovatele investiční dotaci. V rámci schválených
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2010 nám byl nařízen odvod z investičního fondu ve výši 600 tis.
Kč do rozpočtu zřizovatele, platba byla provedena dne 22.12.2010.
V rámci dobré spolupráce dostáváme každý rok od Města Chropyně příspěvek na provoz zámku
v Chropyni ve výši 150 tis. Kč. V prosinci 2010 bylo provedeno vyúčtování nákladů a výnosů
souvisejících s provozem zámku a muzeum obdrželo příspěvek od Města Chropyně ve výši 150 tis. Kč.

2

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti – tab. č. 2

2.1 Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti
Rozpočtované náklady pro rok 2010 v hlavní činnosti byly o 25 tis. Kč vyšší než rozpočtované
výnosy. Tento rozdíl je dokrýván plánovaným ziskem z doplňkové činnosti.
Původně schválený rozpočet nákladů ve výši 15,861 tis. Kč byl navýšen k 31.12.2010 celkem o 693 tis.
na částku 16,554 tis. Kč.
Navýšena byla:
 položka 502 – spotřeba energií o 200 tis. Kč
 položka 511 – opravy a udržování o 213 tis. Kč,
 položka 521 – mzdové náklady o 330 tis. Kč,
 položka 524 – zákonné sociální pojištění o 105 tis. Kč,
 položka 527 – zákonné sociální náklady o 5 tis. Kč.
Snížena byla:
 položka 518 – ostatní služby o 60 tis. Kč
 položka 549 – jiné ostatní náklady o 100 tis. Kč,
Náklady v hlavní činnosti byly k 31.12.2010 čerpány v celkové výši 16,604.694,37 Kč, tj. 100,31%.
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501 Spotřeba materiálu - plnění na 96,85 %
Rozpočet 655 tis. Kč / skutečnost 634.342,19 Kč
V průběhu roku 2010 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DDHM)
v celkové hodnotě 133.485 Kč – z toho:
 vlastní činností (aktivace) byly vyrobeny 4 pracovní stoly na dílny a programy pro školy v celkové
hodnotě 7.790 Kč, 7 kusů stolů do předsálí konferenčního sálu v celkové hodnotě 12.759 Kč a
nábytek na nové pracoviště lektorek v hodnotě 24.781 Kč,
 výpočetní technika (počítač a monitory, tiskárna, externí disk) v hodnotě 44.642 Kč,
 křovinořez pro údržbu zeleně v okolí objektů (14.790 Kč), ruční nářadí do stolárny (frézka, okružní
pila, elektrický hoblík) v celkové hodnotě 11.743 Kč, opalovací pistole, vysokotlaká myčka a
pokosová pila do konzervátorské dílny v celkové hodnotě 8.280 Kč a vysavač (3.990 Kč)
 majetek v celkové hodnotě 4.710 Kč (stolní lampy, rychlovarná konvice a hliníkové schůdky), který
je sledován, vzhledem k ceně za jeden kus, v operativní evidenci.
Položka PHM byla čerpána ve výši 88.857,35 Kč (plán na rok 2010 byl 80 tis. Kč). Zvýšené
čerpání položky ovlivnil především dovoz exponátů na výstavy, které byly připravovány na sezónu.
Překročení bylo kryto úsporou na ostatních položkách.
502, 503 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek - plnění na 99,75 %
Rozpočet 1,880 tis. Kč / skutečnost 1,875.315,46 Kč
Spotřeba elektrické energie, plynu a vody byla čerpána v souladu s plánem. V objektech muzea
je jedenáct odběrných míst elektrické energie a čtyři odběrná místa zemního plynu. Spotřeba elektrické
energie i plynu, je účtována do nákladů měsíčně na základě odpočtu skutečných stavů elektroměrů a
plynoměrů přes dohadné položky pasivní. V souladu s pokynem zřizovatele ve věci energetického
auditu probíhá měření spotřeby energií a vody v objektech s nepřetržitým provozem. Výsledky měření
jsou odesílány na Energetickou agenturu Zlínského kraje, o.p.s.

504 Prodané zboží – plnění na 317,34 %
Rozpočet 10 tis. Kč / skutečnost 31.733,70 Kč
Na položce je zaúčtován prodej publikací, které vydalo muzeum v rámci své hlavní činnosti
(sborníky z konferencí, katalogy k výstavám). V uplynulém roce jsme zaznamenali zvýšený zájem
odborné i laické veřejnosti o vydané sborníky z konferencí Židé a Morava a katalog k výstavě
(AB)NORMALIZACE, což se projevilo vyšším čerpáním položky 504 Prodané zboží, ale zároveň i
zvýšeným plněním položky 604 Prodané zboží.

511 Opravy a udržování - plnění na 99,51 %
Rozpočet 468 tis. Kč / skutečnost 465.699,33 Kč
Původně schválený rozpočet na opravy a udržování ve výši 255 tis. Kč byl v průběhu roku na
žádost muzea navýšen o částku v celkové výši 213 tis. Kč. Navýšení bylo provedeno převodem
finančních prostředků z investičního fondu do výnosů k posílení zdrojů určených na financování údržby
a oprav majetku a úpravou rozpočtu o účelovou dotaci. Částka ve výši 46 tis. Kč byla určena na opravu
lopat větrného mlýna ve Velkých Těšanech a částka ve výši 108 tis. Kč byla určena na opravu
ústředního topení v domku č.p. 104 v Rymicích. Částka na opravy a udržování byla ve III. čtvrtletí
navýšena ještě o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 59 tis. Kč, která byla určena na Program
obnovy kulturních památek – na obnovu nemovité kulturní památky Větrný mlýn Velké Těšany č.p.
1004/1.
V ostatních objektech probíhala běžná drobná údržba (instalatérské práce, elektroopravy, opravy
výtahů apod.). V objektu hrobky ve Zdislavicích musela být provedena oprava střešní krytiny po
krádeži a na tvrzi v Rymicích byly ze stejného důvodu opraveny dešťové svody. Vynaložené náklady na
opravy byly částečně pokryty pojistným plněním.
Dále byly provedeny opravy a běžná údržba movitého majetku v celkové hodnotě 18.158 Kč
(opravy automobilů, sekaček, broušení nástrojů apod.).
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512 Cestovné - plnění na 111,26 %
Rozpočet 30 tis. Kč / skutečnost 33.379 Kč
Položka byla mírně překročena, zvýšené čerpání ovlivnil především dovoz exponátů na výstavy,
které byly připravovány na sezónu a s tím související pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad.

513 Náklady na reprezentaci - plnění na 101,08 %
Rozpočet 20 tis. Kč / skutečnost 20.215,51 Kč
Položka byla čerpána v souladu s plánem.
518 Ostatní služby - plnění na 99,45 %
Rozpočet 1,179 tis. Kč / skutečnost 1,172.543,77 Kč
Položka ostatní služby byla čerpána v souladu s plánem. Níže je uvedeno podrobné čerpání
položky:
 položka 518 03xx - poplatky za služby spojů v objektech Kroměříž, Chropyně a Rymice v roce
2010 byly ve výši 82.473,36 Kč (pevné telefonní linky), 22.099 Kč (mobilní telefony). Za poštovné
muzeum zaplatilo 30.839,50 Kč, za připojení na internet a poplatky za rozhlas a televizi 40.200 Kč.
 položka 518 04xx - za výkon technika BOZP a PO byla uhrazena částka 28.800 Kč a za zpracování
průběžné provozní evidence o produkci odpadů a nakládání s chemickými látkami částka 2.925 Kč.
V souladu s plánem byly provedeny revize přenosných elektrospotřebičů, EZS, výtahů, plynových
kotelen, požárních vodovodů a hasicích přístrojů (163.979 Kč).
 položka 518 07xx - muzeum zaplatilo nájemné za galerii na Velkém náměstí č. p. 39 (1.000 Kč),
za umístění poutačů na skansen lidové architektury v Rymicích (10.000 Kč) a za vývěsku v centru
města (6.000 Kč).
 položka 518 080x – za odvoz a likvidaci odpadů v Kroměříži, Rymicích a Chropyni muzeum
zaplatilo částku 20.611 Kč.
 položka 518 083x - byly uhrazeny licenční a udržovací poplatky za programové vybavení ve výši
167.215,60 Kč.
 položka 518 086x – položka byla čerpána na tisk plakátů, pozvánek a reklamních panelů k výstavám
a propagačních materiálů, v roce 2010 byla čerpána ve výši 262.028,60 Kč.
 položka 518 087x – na položce je účtováno stočné v objektech v Kroměříži a Chropyni ve výši
69.407,39 Kč, poplatky za inzerci a autorské poplatky DILIA a OSA ve výši 43.357,22 Kč.
 položka 518 088x - za monitorování EZS v objektech muzeum zaplatilo částku 21.273 Kč.
 položka 518 09xx - ostatní služby jsou čerpány v celkové výši 191.179,90 Kč, z toho největší část
položky tvoří náklady na odstranění zpevněné železobetonové plochy u depozitáře na Hanáckém
náměstí v Kroměříži ve výši 102.205 Kč. Před zahájením průvodcovské sezóny na zámku
v Chropyni byly provedeny dezinsekční a deratizační práce (11.644 Kč).

521 Mzdové náklady - plnění na 100 %
Rozpočet 7,955 tis. Kč / skutečnost 7,954.992 Kč
Celkové čerpání mzdových nákladů proběhlo v souladu se stanoveným plánem.

524 Zákonné pojištění - plnění na 100,17 %
Rozpočet 2,677 tis. Kč / skutečnost 2,681.570 Kč
Částka byla překročena o 4.570 Kč v souvislosti s navýšením závazného objemu prostředků na
platy v závěru roku. Překročení bylo pokryto úsporou na ostatních položkách.

525 Jiné sociální pojištění - plnění na 104,43 %
Rozpočet 21 tis. Kč / skutečnost 21.931 Kč
V souladu s vyhl. č. 125/1993 Sb. v platném znění platí muzeum zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
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527 Zákonné sociální náklady - plnění na 101,35 %
Rozpočet 348 tis. Kč / skutečnost 352.709 Kč
Položka byla čerpána v souladu s plánem a v průběhu roku byly zaúčtovány do zákonných
sociálních nákladů následující položky:
 zákonný příděl do FKSP ve výši 154.600 Kč,
 příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 142.940 Kč,
 nákup ochranných pracovních pomůcek ve výši 26.007 Kč. Ochranné pomůcky jsou nakupovány
v souladu s Příkazem ředitele muzea pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 preventivní prohlídky ve výši 9.652 Kč,
 školení a vzdělávání ve výši 19.510 Kč.
528 Jiné sociální náklady – plnění na 84,13 %
Rozpočet 15 tis. Kč / skutečnost 12.619 Kč
V průběhu roku byly z důvodu nemocnosti vyplaceny náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní
neschopnosti ve výši 12.619 Kč.
542 Ostatní pokuty a penále
Rozpočet 0 Kč / skutečnost 24 Kč
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna provedla kontrolu platby pojistného za období
od 1.1.2005 do 31.3.2010. V květnu 2006 bylo pojistné za zaměstnance odvedeno do jiné ZP, protože
zaměstnanec nenahlásil změnu ZP. Z tohoto důvodu byla platba zaslána později a vzniklo penále ve
výši 24 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec, kterého se vyměřené penále týká, skončil
pracovní poměr ve zkušební době již v roce 2006, nebyla částka ve výši 24 Kč nikomu předepisována
k úhradě.
547 Manka a škody
Rozpočet 0 Kč / skutečnost 873,39 Kč
Kontrolou uskladněného řeziva po zimních měsících bylo zjištěno nevratné poškození dřeva
dřevokazným hmyzem, proto bylo dřevo v objemu 0,568 m3 v hodnotě 873,39 Kč vyřazeno. Jedná se o
skladové zásoby z roku 1988 a přesto, že je řezivo pravidelně kontrolováno a přeskládáváno může
k tomuto poškození dojít. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nezaviněnou škodu, nebyla částka ve
výši 873,39 Kč nikomu předepisována k úhradě.
549 Jiné ostatní náklady - plnění na 120,13 %
Rozpočet 254 tis. Kč / skutečnost 305.127,02 Kč
V položce je zaúčtováno technické zhodnocení v celkové výši 189.259 Kč – Policie ČR nám
oznámila, že v rámci modernizace stávajícího systému centralizované ochrany provozovaného Policií
ČR a integrace tohoto zařízení v rámci budování Operačního střediska Krajského ředitelství Policie ČR
Zlín dojde ke zvyšování přenosové rychlosti na této síti. Z tohoto důvodu bylo nutné provést
přizpůsobení objektového zařízení FA 101 FAUTOR k zrychlení na 2k4 u všech připojených objektů.
Modernizace se týkala objektu Kroměříž č.p. 471 Hanácké nám. (32 tis. Kč), Kroměříž č.p. 38 Velké
nám. (9 tis. Kč), zámek Chropyně (38 tis. Kč), Rymice tvrz (37 tis. Kč), Rymice sýpka (36 tis. Kč),
Rymice č.p. 62, 64 (36 tis. Kč). Technické zhodnocení bylo dokončeno až v průběhu prosince 2010.
Další významnou část položky tvoří náklady na pojištění automobilů, nemovitého a movitého
majetku a pojištění výstav (100.128 Kč).
551 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - plnění na 99,89 %
Rozpočet 1,030 tis. Kč / skutečnost 1,028.901 Kč
Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem.
569 Ostatní finanční náklady - plnění na 105,99 %
Rozpočet 12 tis. Kč / skutečnost 12.719 Kč
Na položce byly účtovány pouze bankovní poplatky.
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Kapitola 2.1 Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti je doplněna grafem „Podíl jednotlivých položek
nákladů hlavní činnosti k celkovým nákladům k 31.12.2010“. V průběhu roku 2010 byly proúčtovány
náklady v celkové výši 16,604.694,37 Kč. Z grafu je zřejmé, že největšími položkami nákladů jsou
mzdy (48 %), zákonné sociální pojištění (16 %) a energie (12 %).

2.2 Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti
Původně schválený rozpočet výnosů ve výši 15,836 tis. Kč byl navýšen k 31.12.2010 celkem o
693 tis. na částku 16,529 tis. Kč.
Navýšena byla:
 položka 648 – čerpání fondů o 154 tis. Kč,
 položka 671 – příspěvky a dotace ze státního rozpočtu o 59 tis. Kč
 položka 672 – příspěvky a dotace z rozpočtu zřizovatele o 540 tis. Kč.
Snížena byla:
 položka 672 – příspěvky a dotace z rozpočtu obcí o 60 tis. Kč.
Výnosy v hlavní činnosti byly k 31.12.2010 plněny v celkové výši 16,830.712,53 Kč, tj. 101,83%.

602 Výnosy z prodeje služeb – plnění na 121,21 %
Rozpočet 665 tis. Kč / skutečnost 806.059 Kč
Největší část položky (99,4 %) představují tržby z prodeje vstupného ve výši 801.233 Kč. Za
rok 2010 navštívilo objekty ve správě muzea, které jsou přístupné veřejnosti 27.663 návštěvníků.
V uplynulém roce byla nejvíce navštívena výstava v muzeu v Kroměříži „Božský komediant – Salvador
Dalí“ a na zámku v Chropyni výstava “Soumrak zemské hotovosti”.
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604 Výnosy za prodané zboží – plnění na 174,25 %
Rozpočet 50 tis. Kč / skutečnost 87.126,50 Kč
V uplynulém roce jsme zaznamenali zvýšený zájem odborné i laické veřejnosti o vydané
sborníky z konferencí Židé a Morava a katalog k výstavě (AB)NORMALIZACE, což se projevilo
zvýšeným plněním položky, ale zároveň i vyšším čerpáním položky 504 Prodané zboží.
621 Aktivace materiálu a zboží – plnění na 77,16 %
Rozpočet 130 tis. Kč / skutečnost 100.308 Kč
Na položce je zaúčtován DDHM pořízený vlastní činností, jedná se o 4 kusy pracovních stolů
na dílny a programy pro školy v hodnotě 7.790 Kč, 7 stolů do předsálí konferenčního sálu v hodnotě
12.759 Kč a nábytek na pracoviště lektorek v hodnotě 45.330 Kč.
Dále je zde zaúčtována aktivace zboží. Muzeum v roce 2010 vydalo sborník z XVI. konference
Židé a Morava (náklad 350 ks).
648 Čerpání fondů – plnění na 101,55 %
Rozpočet 174 tis. Kč / skutečnost 176.698 Kč
V průběhu roku byla zúčtována částka ve výši 156.698 Kč (převod z IF do výnosů k posílení
zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku) a částka ve výši 20 tis. Kč, která byla použita
na předtiskovou přípravu a tisk sborníku z XVI. konference Židé a Morava (převod darů z rezervního
fondu do výnosů).
649 Jiné ostatní výnosy – plnění na 1 610,79 %
Rozpočet 10 tis. Kč / skutečnost 161.079 Kč
Na položce je zaúčtována získaná odměna ve výši 70.000 Kč za cenu v celostátní soutěži Gloria
Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku. V roce 2009 byla vydána reprezentativní publikace
archeoložky muzea „Kroměříž zmizelá a znovuobjevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města“, která
rozšiřuje a prohlubuje expozici „Historie ukrytá pod dlažbou města“. Publikace i expozice byly finančně
podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem a byly přihlášeny do celostátní soutěže Gloria
Musaealis. Dne 13. května 2010 převzalo v Pantheonu Národního muzea z rukou ministra kultury
Václava Riedelbacha Muzeum Kroměřížska cenu v celostátní soutěži Gloria Musaealis v kategorii
Muzejní publikace roku.
Dále jsou na položce zaúčtovány výnosy z pojistných událostí v celkové výši 57.884 Kč.
Jednalo se o následující škodní události:
 rozbití skleněné výplně okna v přízemí objektu depozitáře na Hanáckém náměstí č.p. 471
v Kroměříži (1.645 Kč),
 zcizení části měděné krytiny, zcizení měděného oplechování římsy, poškození měděných střešních
žlabů, zničení hromosvodné soustavy v objektu hrobky ve Zdislavicích (42.619 Kč).
 zcizení části měděných okapových svodů na tvrzi v Rymicích (13.620 Kč)
Zbývající část položky tvoří výnos za sběr železného šrotu, konferenční poplatky (Židé a
Morava), příspěvek na akci „Den kraje“ a prodej výstavních panelů.
662 Úroky – plnění na 44,20 %
Rozpočet 1 tis. Kč / skutečnost 442,03 Kč
671 Výnosy z nároků na prostředky ze státního rozpočtu – plnění na 100 %
Rozpočet 59 tis. Kč / skutečnost 59.000 Kč
V dubnu 2010 byla podána žádost na Městský úřad Kroměříž, odbor školství, kultury a státní
památkové péče o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci „Objekt větrného
mlýna ve Velkých Těšanech, oprava lopat mlýna“. V říjnu 2010 jsme prostřednictvím zřizovatele
obdrželi účelovou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 59 tis. Kč, která byla určena na Program obnovy
kulturních památek – na obnovu nemovité kulturní památky Větrný mlýn Velké Těšany č.p. 1004/1.
Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána.
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672 Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtů ÚSC – plnění na 100 %
Rozpočet 15,290 tis. Kč / skutečnost 15,290.000 Kč
Na položce je účtován příspěvek zřizovatele na provoz muzea.
672 Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtů ÚSC – plnění na 100 %
Rozpočet 150 tis. Kč / skutečnost 150.000 Kč
Na položce je účtován příspěvek Města Chropyně na provoz zámku.

Kapitola 2.2 Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti je doplněna grafem „Podíl jednotlivých položek
výnosů hlavní činnosti k celkovým výnosům k 31.12.2010“. V průběhu roku 2010 byly proúčtovány
výnosy v celkové výši 16,830.712,53 Kč. Z grafu je zřejmé, že největšími položkami výnosů jsou
příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (92 %) a tržby z prodeje služeb (5 %).

2.3 Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x
Na účtu 381 Náklady příštích období jsou účtovány prostředky vynaložené v běžném období,
které ale časově souvisí s operacemi v příštím období. Jedná se zejména o předplatné a pojištění, které
jsou zaplaceny na příslušné období, ale do nákladů jsou účtovány postupně (měsíčně), aby byla
zachována jejich věcná a časová souvislost. Zůstatek účtu 381 Náklady příštích období k 31.12.2010 je
70.856,70 Kč.
Na účtu 385 Příjmy příštích období jsou účtovány výnosy věcně a časově související s běžným
obdobím, ale příjem peněz se uskuteční až v budoucnu. Zůstatek účtu 385 Příjmy příštích období
k 31.12.2010 je 13.620 Kč, jedná se o výplatu pojistného plnění, která bude provedena v lednu 2011
k pojistné události, která vznikla v listopadu 2010.
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3

Vyhodnocení doplňkové činnosti – tab. č. 3

Muzeum Kroměřížska, p.o. má následující živnostenská oprávnění s dobou platnosti na dobu
neurčitou:
 Živnostenské oprávnění č. 1
Předmět podnikání: Hostinská činnost
 Živnostenské oprávnění č. 2
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Obory živnosti volné:
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů
a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Velkoobchod a maloobchod
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky,
optických přístrojů a měřidel
V tabulce č. 3 jsou uvedeny všechny činnosti, na které má muzeum živnostenské oprávnění.
Pro doplňkovou činnost muzea využíváme živnostenské oprávnění v oboru živnosti volné
„Velkoobchod a maloobchod“, tj. prodej upomínkových předmětů, grafik z prodejních výstav a
publikací a „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“ tj. pronájmy konferenčního
sálu a ostatní pronájmy. Obě činnosti jsou ziskové a výsledek hospodaření za doplňkovou činnost za rok
2010 je 19.602,16 Kč.

3.1 Náklady
502 Spotřeba energie – plnění na 111,71 %
Rozpočet 7 tis. Kč / skutečnost 7.819,90 Kč
Na položce jsou zaúčtovány náklady na spotřebu elektrické energie a plynu, které souvisí s
pronájmy konferenčního sálu muzea.
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek – plnění na 105,61 %
Rozpočet 10 tis. Kč / skutečnost 10.560,95 Kč
Na položce jsou zaúčtovány náklady na spotřebu vody, které souvisí s pronájmy konferenčního
sálu muzea a bytem na zámku v Chropyni.
504 Prodané zboží – plnění na 215,84 %
Rozpočet 60 tis. Kč / skutečnost 129.504,08 Kč
V průběhu roku byly nakoupeny publikace a upomínkové předměty (zejména k výstavě
„Božský komediant – Salvador Dalí“), které byly určeny k dalšímu prodeji v rámci doplňkové činnosti.
S touto položkou souvisí vyšší tržby v doplňkové činnosti na účtu 604 Tržby z prodaného zboží ve výši
132.461 Kč.
518 Ostatní služby – plnění na 1018,29 %
Rozpočet 1 tis. Kč / skutečnost 10.182,91 Kč
K 1.1.2010 byla zpřesněna kalkulace nákladů na pronájem konferenčního sálu. Do kalkulace se
promítly i náklady na stočné, které souvisí s pronájmy konferenčního sálu muzea. Pro rok 2010 byla
částka rozpočtována odhadem, pro rok 2011 bude částka plánována na základě skutečnosti z roku 2010.
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3.2 Výnosy
602 Výnosy z prodeje služeb – plnění na 81,13 %
Rozpočet 3 tis. Kč / skutečnost 2.434 Kč
Na položce je účtována úhrada za náklady na vodné a stočné související s bytem na zámku
v Chropyni.
603 Výnosy z pronájmu – plnění na 122,21 %
Rozpočet 35 tis. Kč / skutečnost 42.775 Kč
Položka je tvořena výnosy z pronájmů konferenčního sálu muzea.
604 Tržby za prodané zboží – plnění na 203,79 %
Rozpočet 65 tis. Kč / skutečnost 132.461 Kč
Na položce je účtován prodej upomínkových předmětů a publikací.

4 Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2010 za hlavní a doplňkovou
činnost – tab. č. 4
Položka
Náklady (účtová třída 5) celkem
Výnosy (účtová třída 6) celkem
Výsledek hospodaření

Skutečnost k 31.12.2010
Hlavní činnost
Doplňková činnost
16 604 694,37
158 067,84
16 830 712,53
177 670,00
226 018,16
19 602,16

Celkem
16 762 762,21
17 008 382,53
245 620,32

Výsledek hospodaření za rok 2010 za hlavní činnost je 226.018,16 Kč. Je tvořen především
překročenými tržbami ze vstupného (145 tis. Kč) a mimořádnou odměnou ve výši 70 tis. Kč za cenu
v celostátní soutěži Gloria Musaealis. Výsledek hospodaření za rok 2010 za doplňkovou činnost je
19.602,16 Kč. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření navrhujeme následovně:
 částku ve výši 239.820,32 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH (413),
 částku ve výši 5.800 Kč do fondu odměn.
5 Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů – tab. č. 5, 6
Čerpání mzdových nákladů proběhlo v souladu s plánem – plnění na 100 %.
Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu – tab. č. 5
Ukazatel
Mzdové náklady celkem
Ostatní osobní náklady
Prostředky na platy
v tom:
1. Tarifní plat
2. Osobní příplatek
3. Příplatek za vedení
4. Odměny
5. Příplatek za noční práci
6. Příplatek za práci v S a N
7. Plat za práci ve svátek
8. Náhrady mzdy

Upravený rozpočet
v tis. Kč
na rok 2010
7 955
225
7 730
5 625
750
140
280
35
90
30
780
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Skutečnost v Kč
k 31.12.2010

% plnění
skutečnost/rozpočet

7,954.992
224.992
7,730.000

100,00
100,00
100,00

5,485.389
700.414
141.112
376.039
37.410
86.491
30.407
872.738

97,52
93,39
100,79
134,30
106,89
96,10
101,36
111,89
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Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií – tab. č. 6
Stav zaměstnanců odpovídá stanovenému plánu, v jednotlivých kategoriích jsou nepatrné
odchylky. Průměrná mzda na jednoho zaměstnance se mírně liší u jednotlivých kategorií od upraveného
rozpočtu. Počet pracovníků nemocensky pojištěných za rok 2010 byl 43, počet hlášených případů
pracovní neschopnosti 11, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti 299 a průměrné procento
pracovní neschopnosti pro nemoc za období leden až prosinec 2010 bylo 1,89.
rok 2009
45
12
184
1,36

Počet pracovníků nemocensky pojištěných
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
Průměrné procento pracovní neschopnosti

rok 2010
43
11
299
1,89

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že i když se snížil počet pracovníků nemocensky pojištěných a počet
hlášených případů pracovní neschopnosti, došlo oproti stejnému období minulého roku k nárůstu počtu
kalendářních dnů pracovní neschopnosti o 115 dnů a tím se zvýšilo i průměrné procento pracovní
neschopnosti o 0,53 %.
5.1 Personální oblast
Stav zaměstnanců k 31.12.2010 ve fyzických osobách byl 36, přepočtený stav 35,96.
V průběhu roku 2010 bylo přijato na dobu určitou (1.4. – 30.9.2010) celkem 5 sezónních pracovníků průvodců. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0.
Kapitola 5.1 Personální oblast je doplněna grafy, ve kterých jsou zobrazeny počty zaměstnanců
dle dosaženého vzdělání, kategorií, věku a pohlaví.

45

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

6

Vyhodnocení provedených oprav – tab. č. 7

Původně schválený rozpočet na opravy a udržování ve výši 255 tis. Kč byl v průběhu roku na
žádost muzea navýšen o částku v celkové výši 213 tis. Kč. Navýšení bylo provedeno převodem
finančních prostředků z investičního fondu do výnosů k posílení zdrojů určených na financování údržby
a oprav majetku a úpravou rozpočtu o účelovou dotaci. Částka ve výši 46 tis. Kč byla určena na opravu
lopat větrného mlýna ve Velkých Těšanech a částka ve výši 108 tis. Kč byla určena na opravu
ústředního topení v domku č.p. 104 v Rymicích. Částka na opravy a udržování byla ve III. čtvrtletí
navýšena ještě o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 59 tis. Kč, která byla určena na Program
obnovy kulturních památek – na obnovu nemovité kulturní památky Větrný mlýn Velké Těšany č.p.
1004/1.
Po změně položek plánu oprav a údržby byla v průběhu roku 2010 provedena běžná údržba a
opravy v níže uvedených památkových objektech, které má muzeum ve správě.

Kroměříž muzeum a depozitář – běžná drobná údržba
Rozpočet 122 tis. Kč / skutečnost 130.993,50 Kč
Předpokládaná částka na běžné drobné opravy a údržbu vychází z ceny prací prováděných
v minulých letech a je určena pro dva objekty – č.p. 38 Velké náměstí a č.p. 471 Hanácké náměstí.
V průběhu roku se jednalo o neplánované opravy - oprava zámku vchodových dveří, dešťového svodu,
elektrorozvodů, výtahu, zasklení okna, telefonního rozvodu, havárie vody.
V archeologicko-historické expozici byla provedena výměna filtru ve vzduchotechnickém
zařízení.
Chropyně zámek – běžná drobná údržba
Rozpočet 15 tis. Kč / skutečnost 4.110 Kč
V objektu zámku nebyla plánována žádná oprava.
revizních závad na EZS.

V roce 2010 byly provedeny opravy

Rymice areál – běžná drobná údržba
Rozpočet 20 tis. Kč / skutečnost 32.515,83 Kč
Částka běžné údržby se týkala všech objektů lidové architektury v Rymicích (8 objektů) a
objektů v areálu zemanské tvrze (tvrz, sýpka, hospodářský dvůr).
Před zahájením průvodcovské sezóny byly po zimě, pracovníky z technického úseku muzea,
opraveny omítky, obnoveny malby, nátěry a proveden celkový úklid ve všech objektech lidové
architektury. V průběhu roku byly v areálu provedeny opravy havárie rozvodu vody, elektroinstalace,
EZS. V závěru roku musela být neplánovaně provedena oprava dešťových svodů po krádeži. Neznámý
pachatel v listopadu letošního roku poškodil měděné dešťové svody na objektu tvrze. Jednalo se o
zcizení části měděných okapových svodů. Událost byla nahlášena Policii ČR a pojišťovně. Policie ČR
Usnesením odložila trestní věc podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se měl dopustit neznámý
pachatel, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání. Náklady na opravu
dosáhly částky 15.133 Kč. Objekt je pojištěn a ze strany pojišťovny bude provedena náhrada způsobené
škody ve výši 13.620 Kč.
Velké Těšany větrný mlýn – oprava větrných lopat
Rozpočet 105 tis. Kč / skutečnost 104.590 Kč
V I. pololetí byla k plánované opravě lopat na větrném mlýnu ve Velkých Těšanech zpracována
projektová dokumentace (9.102 Kč). Ve II. pololetí v rámci běžné údržby byly opraveny větrné lopaty,
které nejvíce trpí vlivem klimatických podmínek. V zimě roku 2009 došlo k ulomení jedné ze čtyř lopat.
Prohlídkou ulomené lopaty a zbývajících tří lopat bylo zjištěno, že dřevěné lopaty instalované na mlýnu
v 70. letech 20. století jsou značně poškozeny hnilobou a hrozí ulomení i zbývajících tří lopat. Podle
projektové dokumentace byly vyměněny všechny čtyři lopaty. Stávající nosný kříž, který byl bez
zjevných závad, zůstal původní. Lopaty jsou provedeny z modřínového dřeva a byly impregnovány
impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Při opravě byla nutná instalace pomocného lešení,
která tvořila v rozpočtu opravy jednu z největších položek.
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Hrobka Zdislavice – oprava střešní krytiny po krádeži
Rozpočet 68 tis. Kč / skutečnost 67.319 Kč
Vzhledem k odlehlosti se stal objekt hrobky Marie Ebner von Eschenbach ve Zdislavicích
terčem krádeží zlodějů barevných kovů – postupně byly zcizeny měděné střešní svody a žlaby,
oplechování parapetů a nadezdívek, cca polovina střešní krytiny. Objekt nelze zabezpečit – oplotit,
neboť stavba se nachází uprostřed pozemku jiného majitele a vstup je umožněn formou věcného
břemene. Bohužel i v I. pololetí letošního roku došlo ke krádeži a na objektu musela být provedena
mimořádná oprava. Neznámý pachatel v dubnu a květnu letošního roku poškodil střechu objektu hrobky
ve Zdislavicích. Jednalo se o zcizení části měděné krytiny a poškození hromosvodu. Událost byla
nahlášena Policii ČR a pojišťovně. Policie ČR Usnesením odložila trestní věc podezření ze spáchání
přečinu krádež, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti,
opravňující zahájit trestní stíhání. Náklady na opravu dosáhly částky 67.319 Kč. Objekt je pojištěn a ze
strany pojišťovny byla provedena náhrada způsobené škody ve výši 42.619 Kč.

Rymice č.p. 104 – oprava ústředního vytápění
Rozpočet 108 tis. Kč / skutečnost 108.013 Kč
Oprava ústředního vytápění nebyla původně plánována, jednalo se o havarijní stav a byla
realizována ve II. pololetí. Objekt slouží jako kancelář průvodců v letních měsících, sociální zařízení
pro návštěvníky v letních měsících a pracoviště konzervátora celoročně. V únoru letošního roku se
pokazil kombinovaný plynový kotel, který byl pořízený v roce 1997. Jedná se o italský kotel značky
Bereta, který se již neprodává a nelze na něj zajistit náhradní díly. Vzhledem k tomu, že kotel slouží i
k ohřevu teplé vody, bylo nutné provést opravu, neboť konzervátorka pro svou práci potřebuje mimo
jiné i teplou vodu. V rámci opravy ústředního vytápění byla mimo výměny kombinovaného plynového
kotle provedena oprava rozvodů ústředního vytápění, které bylo pořízeno v 70. letech 20. století. Do
objektu byla přesunuta i šatna mužů současně s pracovištěm nočního vrátného. Stávající šatna mužů,
která je současně i pracovištěm nočního vrátného, byla umístěna v provizorním zařízení staveniště
v areálu tvrze v Rymicích, které bylo tvořeno sociální stavební buňkou (rok pořízení 1988) a šatnovou
stavební buňkou (rok pořízení 1986). Do buněk, které nejsou tepelně izolovány a představují vzhledem
k celoročnímu provozu vysoké energetické náklady, začalo zatékat. Sloučením všech výše uvedených
pracovišť došlo k optimalizaci provozních nákladů.

Běžné opravy a údržba movitého majetku
Rozpočet 30 tis. Kč / skutečnost 18.158 Kč
V průběhu roku byla provedena základní údržba automobilů a sekaček (4.454 Kč), byly
opraveny a udržovány stroje a zařízení ve stolářské a konzervátorské dílně (4.860 Kč) a byly provedeny
opravy hasicích přístrojů (8.844 Kč).

7

Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace – tab. č. 8 - 13

7.1 Investiční fond – tab. č. 8 - 9
416 - Fond investiční
Stav k 1.1.2010
Tvorba
Použití
Zůstatek k 31.12.2010

Skutečnost v Kč
40.595,24
1,028.901,00
970.356,00
99.140,24
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Dne 8.3.2010 RZK schválila usnesením č. 0199/R05/10 plán tvorby a použití investičního fondu
(dále jen IF) a odpisový plán na rok 2010. RZK na svém zasedání dne 28.6.2010 svým usnesením č.
0562/R15/10 schválila Muzeu Kroměřížska, p.o. 1. změnu plánu tvorby a použití IF v roce 2010, dne
15.11.2010 schválila RZK usnesením č. 0959/R23/10 2. změnu plánu tvorby a použití IF v roce 2010.
• Počáteční stav investičního fondu k 1.1.2010 byl 40.595,24 Kč.
• Investiční fond byl tvořen:
 přídělem z odpisů ze stávajícího hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši
1,027.897 Kč,
 přídělem z odpisů z majetku pořízeného v roce 2010 ve výši 1.004 Kč.
• Z investičního fondu byla čerpána:
 částka ve výši 210.498 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce promítací kabiny na pracoviště
lektora“,
 částka ve výši 3.108 Kč na výměnu vzduchového filtru ve vzduchotechnickém zařízení
v Archeologicko-historické expozici (převod finančních prostředků z IF do výnosů k posílení
zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku). Částka byla proplacena z účtu 241 0700
– prostředky udržitelnosti majetku.
 částka ve výši 45.590 Kč na opravu lopat na větrném mlýnu ve Velkých Těšanech (převod
finančních prostředků z IF do výnosů k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav
majetku),
 částka ve výši 108.000 Kč na opravu ústředního vytápění v domě č.p. 104 v Rymicích (převod
finančních prostředků z IF do výnosů k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav
majetku),
 částka ve výši 3.160 Kč na nákup sbírkových předmětů (mince),
 částka ve výši 600.000 Kč. V souladu se schválenými závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2010
byly dne 22.12.2010 finanční prostředky převedeny na účet zřizovatele.
• Konečný stav investičního fondu k 31.12.2010 je 99.140,24 Kč. Část zůstatku ve výši 97.131 Kč je
blokována pro zabezpečení údržby majetku pořízeného/obnoveného z prostředků grantu
EHP/Norsko v souladu s doporučením ekonomického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.
KUZL 77356/2010 EKO.

7.2

Rezervní fond

7.2.1 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – tab. č. 10
413 - Fond rezervní
Stav k 1.1.2010
Tvorba
Použití
Zůstatek k 31.12.2010

Skutečnost v Kč
8.036,35
367.636,61
0,00
375.672,96

• Počáteční stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH k 1.1.2010 byl 8.036,35 Kč.
• Rezervní fond byl tvořen:
 přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 367.636,61 Kč. Rada
Zlínského kraje usnesením č. 0242/R06/10 ze dne 24.3.2010 schválila výsledek hospodaření za
rok 2009 a souhlasila s přidělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009.
• Z rezervního fondu nebyla čerpána žádná částka.
• Konečný stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH k 31.12.2010 je 375.672,96 Kč.
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7.2.2 Rezervní fond tvořený z ostatní titulů – tab. č. 11
414 - Fond rezervní
Stav k 1.1.2010
Tvorba
Použití
Zůstatek k 31.12.2010

Skutečnost v Kč
0,00
75.000,00
20.000,00
55.000,00

• Počáteční stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 1.1.2010 byl 0 Kč.
• Rezervní fond byl tvořen:
 účelově určeným darem ve výši 20.000 Kč od Nadačního fondu obětem holocaustu,
 neúčelovými peněžními dary ve výši 55.000 Kč.
• Z rezervního fondu byla čerpána částka:
 ve výši 20.000 Kč na předtiskovou přípravu a tisk sborníku z XVI. ročníku Konference Židé a
Morava.
• Konečný stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 31.12.2010 je 55.000 Kč.

7.3 Fond kulturních a sociálních potřeb – tab. č. 12
412 – FKSP
Stav k 1.1.2010
Tvorba
Použití
Zůstatek k 31.12.2010

Skutečnost v Kč
7.024,11
154.600,00
144.017,00
17.607,11

• Tvorba a čerpání FKSP se řídí vnitřní směrnicí Muzea Kroměřížska č. 2/2004 ze dne 2.1.2004
vydanou v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb.
• Počáteční stav FKSP k 1.1.2010 byl 7.024,11 Kč.
• FKSP byl tvořen:
 přídělem ve výši 154.600 Kč, tj. 2 % z ročního objemu zúčtovaných na mzdy za rok 2010.
• Z FKSP byla čerpána:
 částka ve výši 112.272 Kč - příspěvek na stravování zaměstnancům,
 částka ve výši 3.000 Kč - příspěvek na rekreaci a zájezdy,
 částka ve výši 21.000 Kč – příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport
 částka ve výši 6.000 Kč - peněžní dary k životním výročím,
 částka ve výši 1.745 Kč – nepeněžní dary k životním výročím.
• Konečný stav FKSP k 31.12.2010 je 17.607,11 Kč.

7.4 Fond odměn – tab. č. 13
411 – Fond odměn
Stav k 1.1.2010
Tvorba
Použití
Zůstatek k 31.12.2010

Skutečnost v Kč
10.037,00
9.500,00
0,00
19.537,00
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•
•

Počáteční stav fondu odměn k 1.1.2010 byl 10.037 Kč.
Fond odměn byl tvořen:
 přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 9.500 Kč. Rada Zlínského
kraje usnesením č. 0242/R06/10 ze dne 24.3.2010 schválila výsledek hospodaření za rok 2009 a
souhlasila s přidělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009.
• Z fondu odměn nebyla čerpána žádná částka.
• Konečný stav fondu odměn k 31.12.2010 je 19.537 Kč.

8 Stav bankovních účtů – tab. č. 14
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2010 je celkem 2,113.799,87 Kč.
Stav na položce 241 Běžný účet je k 31.12.2010 celkem 2,103.383,43 Kč. Zůstatkem jsou
pokryty účty:
 241 0100 – provozní prostředky (běžné výdaje) ve výši 1,554.031,70 Kč,
 241 0300 – prostředky fondu odměn ve výši 19.537 Kč,
 241 0210 – prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH (413) ve výši 375.672,96 Kč,
 241 0220 – prostředky rezervního fondu z ostatních titulů (414) ve výši 55.000 Kč,
 241 0400 – prostředky investičního fondu ve výši 2.009,24 Kč,
 241 0700 – prostředky udržitelnosti majetku ve výši 97.132,53 Kč.
Muzeum Kroměřížska, p. o., k termínu 31.3.2010 ukončilo realizaci projektu „Muzeum
Kroměřížska, p.o., Objekt muzea v Kroměříži č.p. 38 Archeologicko-historická expozice“ v rámci
Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji. V souladu
se Smlouvou o poskytnutí podpory identifikační číslo D/0637/2008/ŘDP muselo muzeum doložit při
schválení Závěrečné zprávy zřízení účtu pro zabezpečení údržby majetku pořízeného/obnoveného
z prostředků grantu, na který každoročně (po dobu udržitelnosti projektu, tj. 10 let), vynaložíme částku
ve výši minimálně 1 % z celkových nákladů na projekt. Samostatný bankovní účet jsme založili k datu
30.3.2010 u Komerční banky, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 43-6831250227/0100 s názvem
Muzeum Kroměřížska – archeolog. expozice.
V účetnictví jsou finanční prostředky účtovány na položce 241 0700 – prostředky udržitelnosti majetku
a zároveň jsou blokovány v investičním fondu. Celkové vynaložené náklady na projekt byly ve výši
10,023.900 Kč, 1 % z celkových nákladů na projekt činí částku ve výši 100.239 Kč za rok. Příděl je
prováděn měsíčně ve výši 1/12, tj. 8.353,25 Kč. Poplatky i úroky spojené s vedením tohoto účtu jsou
převáděny na běžný účet provozních prostředků vedený na položce 241 0100. V níže uvedených
tabulkách je uvedena rekapitulace přídělu a použití prostředků určených na udržitelnost majetku a rozdíl
mezi bankovním účtem udržitelnosti majetku a blokovanými prostředky v IF.
(v Kč)
Stav k 1.1.2010
Investiční fond prostředky udržitelnosti
majetku

Tvorba v r. 2010

0,00

Čerpání v r. 2010

Stav k 31.12.2010

3 108,00

97 131,00

100 239,00

Stav bankovního účtu prostředky udržitelnosti majetku k 31.12.2010
Převod úroku za prosinec 2010

97 132,53
-1,53

Stav prostředků udržitelnosti majetku blokovaných v IF
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Stav na položce 243 Běžný účet FKSP k 31.12.2010 je 10.416,44 Kč, zůstatek fondu je
17.607,11 Kč. Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a fondem FKSP je ve výši 7.190,67 Kč.
Jedná se:
 o poplatky ve výši 185 Kč vyplacené z účtu FKSP (převádí se z běžného účtu na účet FKSP),
 o úroky ve výši -0,33 Kč připsané ve prospěch účtu FKSP, které se 1. dne následujícího měsíce
převedou ve prospěch běžného účtu,
 doplatek přídělu do FKSP za prosinec 2010 ve výši 14.350 Kč,
 doplatek příspěvku na stravenky.

9 Stav pohledávek – tab. č. 15
K 31.12.2010 jsou v organizaci pohledávky v celkové výši 648.349,70 Kč.
Z toho jsou:
 pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 240 Kč,
 pohledávky ve lhůtě splatnosti jsou v celkové výši 648.109,70 Kč.
Účet 311 Odběratelé
Pohledávky ve lhůtě splatnosti jsou k 31.12.2010 ve výši 1.440 Kč, z toho pohledávka po lhůtě
splatnosti je ve výši 240 Kč, jedná se o fakturu za publikaci (uhrazeno dne 26.1.2011).
Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy
Zůstatek účtu 314 Poskytnuté provozní zálohy k 31.12.2010 je ve výši 576.600 Kč. Největší
část zůstatku tvoří zálohy na elektrickou energii ve výši 239.420 Kč a plyn ve výši 328.530 Kč, tj. 98 %
z celkové částky. Zbytek ve výši 8.650 Kč jsou zálohy na předplatné sbírek zákonů a finančního
zpravodaje na rok 2011.
Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci
Zůstatek účtu 335 Pohledávky za zaměstnanci k 31.12.2010 je 15.288 Kč. Jedná se o srážky za
stravenky na měsíc leden 2011.
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
Zůstatek účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky k 31.12.2010 je 1.121 Kč, je tvořen dobropisy
za el. energii a poplatky za vedení účtu FKSP.
Účet 381 Náklady příštích období
Zůstatek účtu 381 Náklady příštích období k 31.12.2010 je 70.856,70 Kč a je tvořen:
 licenčními poplatky k dílům M. Švabinského (16.001,60 Kč),
 předplatným novin a časopisů (16.942 Kč),
 pojištěním movitého a nemovitého majetku (25.902,70 Kč),
 předplatným časopisu (603,40 Kč),
 update softwaru (11.407 Kč).
Účet 385 Příjmy příštích období
Zůstatek účtu 385 Příjmy příštích období k 31.12.2010 je 13.620 Kč, jedná se o výplatu
pojistného plnění, která bude provedena v lednu 2011 k pojistné události, která vznikla v listopadu
2010.
Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Zůstatek účtu 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31.12.2010 je 5.000 Kč, jedná se o stálou
zálohu na kartu CCS.
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10 Stav závazků a jejich finanční krytí – tab. č. 16
K 31.12.2010 nejsou v organizaci závazky po lhůtě splatnosti. Výše závazků ve lhůtě splatnosti
je v celkové výši 1,803.089,70 Kč.
Účet 321 Dodavatelé
Zůstatek účtu 321 Dodavatelé k 31.12.2010 je 455.014,56 Kč. Jedná se o nezaplacené
faktury, které přišly koncem měsíce prosince 2010 se splatností v měsíci lednu 2011. Podíl účtu 321
Dodavatelé k celkovým závazkům je 25 %.
Účet 331 Zaměstnanci
Účet 336 Zúčtování SP a ZP
Účet 342 Ostatní přímé daně
Zůstatky na účtech 331, 336 a 342 jsou k 31.12.2010 v celkové výši 880.150 Kč a vztahují se
k zaúčtovaným mzdám za měsíc prosinec 2010. Podíl uvedených účtů k celkovým závazkům je 48 %.
Účet 389 Dohadné účty pasivní
Zůstatek účtu 389 Dohadné účty pasivní k 31.12.2010 je 467.927 Kč. Největší část položky
tvoří odhad spotřeby elektrické energie a plynu ve výši 461.842 Kč (99 %). Zbývajících 6.085 Kč je
hodnota upomínkových předmětů k výstavě, které jsou v prodeji, ale nebyla na ně ještě doručena
faktura.
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky
Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky k 31.12.2010 je 1,86 Kč, jedná se o úroky
k bankovním účtům FKSP a Archeologické expozice.

11 Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
Rozpis zůstatku účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2010.
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Projekt, stavební povolení – sýpka Rymice č.p.3 – IZ 211/3/90/013/11/05
Energetický audit budovy muzea Kroměříž
Celkem

Skutečnost v Kč
599.350,00
59 500,00
658.850,00

Největší část zůstatku (91 %) tvoří cena projektové dokumentace ke stavebnímu řízení ve výši
595.000 Kč dle schváleného IZ 211/3/90/013/11/05 – objekt sýpka Rymice č.p. 3 – školící a výukové
středisko pro mládež a správní poplatky za vydané stavební rozhodnutí k akci ve výši 4.350 Kč.

12 Stavy zásob
Největší položku účtu 112 Materiál na skladě tvoří stavební materiál – 64 %. Stavební materiál
byl zakoupen v 80. letech a pro opravy prováděné v současné době je už nevyhovující. Materiál se
snažíme využívat alespoň při některých opravách. V níže uvedené tabulce je uveden podrobný rozpis
materiálu na skladě.
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Číslo účtu
Položka
112
Materiál na skladě
Stavební materiál
Dřevo
Zdravotněinstalační
materiál
Elektroinstalační materiál
Ochranné pomůcky
Ostatní materiál
Konzervační materiál

Skutečnost v Kč
473.516,74
114.421,40
58.215,20
61.238,73
557,50
23.481,40
13.542,45

Celkem

744.973,42

Největší část zůstatku účtu 132 Zboží na skladě tvoří publikace ve výši 189.868,80 Kč. Jedná se
především o nově vydané publikace - sborník z XVI. konference Židé a Morava a katalog k výstavě
fotografií českého fotografa Jindřicha Štreita k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 s názvem
(AB)NORMALIZACE.
Dalším zbožím na skladě jsou turistické známky, suvenýry a pamětní medaile, které jsou
prodávány v Kroměříži, Chropyni, Rymicích a Velkých Těšanech. Všechno výše uvedené zboží je
prodejné a ze strany návštěvníků je o něj zájem.
Číslo účtu
Položka
132
Zboží na skladě
Publikace
Upomínkové předměty
Vstupenky
Celkem

Skutečnost v Kč
189.868,80
54.436,45
334,59
244.639,84

Zůstatek účtu 263 Ceniny k 31.12.2010 je 0 Kč.

13 Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech
Na účtu 542 Ostatní pokuty a penále je zaúčtováno penále ve výši 24 Kč. Revírní bratrská
pokladna, zdravotní pojišťovna provedla kontrolu platby pojistného za období od 1.1.2005 do
31.3.2010. V květnu 2006 bylo pojistné za zaměstnance odvedeno do jiné ZP, protože zaměstnanec
nenahlásil změnu ZP. Z tohoto důvodu byla platba zaslána později a vzniklo penále ve výši 24 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec, kterého se vyměřené penále týká, skončil pracovní poměr ve
zkušební době již v roce 2006, nebyla částka ve výši 24 Kč nikomu předepisována k úhradě.
Na účtu 547 Manka a škody je zaúčtována částka ve výši 873,39 Kč. Kontrolou uskladněného
řeziva po zimních měsících bylo zjištěno nevratné poškození dřeva dřevokazným hmyzem, proto bylo
dřevo v objemu 0,568 m3 v hodnotě 873,39 Kč vyřazeno. Přesto, že je řezivo pravidelně kontrolováno a
přeskládáváno může k tomuto poškození dojít. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nezaviněnou
škodu, nebyla částka ve výši 873,39 Kč nikomu předepisována k úhradě.
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14 Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) - tab. č. 17
Dne 5.11.2007 byl muzeu usnesením Rady Zlínského kraje č. 0797/R23/07 ze dne 5.11.2007
schválen investiční záměr na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Objekt muzea v Kroměříži č.p. 38
– Archeologicko-historická expozice“. Ve stávajících sklepních prostorech muzea (objekt Velké
náměstí č.p. 38) byla vybudována stálá archeologicko-historická expozice. Samotnému zahájení
technického zhodnocení sklepních prostor pro novou expozici předcházelo zhotovení projektové
dokumentace ke stavebnímu a výběrovému řízení na zhotovitele stavby a dokumentace k projektu
interiéru včetně návrhu expozice. Původní nosné zdivo bylo vyčištěno, vyspárováno a konzervováno.
Vybourány byly dodatečné přizdívky zřízené v 70. letech minulého století. Z důvodu snížení úrovně
stávající podlahy pro zajištění dostatečné podchodné výšky bylo nutné provést statické zajištění
nosných zdí objektu. Po vybourání podlahy byly provedeny bezprašné podlahy, pod kterými jsou v nově
zřízeném instalačním kanálu vedeny rozvody elektroinstalací a potrubí vzduchotechniky. Kompletně
byly provedeny nové rozvody elektro včetně osvětlovacích těles, EZS byla napojená na pult Policie ČR.
Pro vstup imobilních osob bylo opatřeno nově budované schodiště šikmou schodišťovou plošinou.
Prezentované sbírkové předměty byly umístěny v nových vitrínách. Pro prezentaci v expozici
nevystavených sbírek muzea je použita filmová projekce. Z důvodu interaktivity je expozice vybavena
dotykovými obrazovkami.
Projekt byl ukončen k 31.3.2010 podáním Závěrečné zprávy s tím, že od 1.10.2009 byla expozice
zpřístupněna veřejnosti. V době od 1.10.2009 do 31.3.2010 probíhala pouze publicita akce spočívající
v inzerci v tisku, rozhlasu, dále formou velkoplošné reklamy na bannerech a bilboardech. Veškeré
finanční platby byly provedeny k 31.12.2009.

15 Přehled investičních záměrů, investičních požadavků - tab. č. 18
V uplynulém roce 2010 muzeum nerealizovalo žádné investiční akce v objemu nad 500 tis. Kč
bez DPH.
V souladu se schváleným plánem tvorby a použití investičního fondu v roce 2010 byla
provedena akce „Rekonstrukce promítací kabiny na pracoviště letora“. Z důvodu nevyužití stávající
prostory bývalé promítací kabiny v objektu muzea č.p. 38 na Velkém náměstí v Kroměříži došlo ke
změně využití tohoto prostoru na vytvoření pracoviště lektora pro práci s dětmi a místnosti, která bude
výhledově využita k vybudování chybějícího bezbariérového WC. Lektorka, která pracuje s dětmi
v rámci lektorských programů, potřebuje pro svou práci a pro uložení mobiliáře (kulisy, plakáty,
kostýmy, dekorace apod.) zhotoveného k jednotlivým lektorským programům, v budoucnosti opětovně
využitelnému, větší prostory.
Jediným optimálním řešením v rámci dispozičního uspořádání celého objektu bylo zrušení bývalé
promítací kabiny. Stavební práce spočívaly v demolici novodobě vestavěného mezistropu, který
promítací kabinu výškově zvedal nad úroveň podlahy v konferenčním sále a vyrovnávacího
jednoramenného schodiště, které zpřístupňovalo promítací kabinu z chodby. Jednalo se o vybourání
konstrukcí, které nebyly původní a byly do historického objektu vloženy v roce 1981. Mezistrop byl
proveden z válcovaných nosníků, stropních keramických desek HURDIS, vyrovnávací mazaniny a
cementového potěru. Vyrovnávací schodiště bylo provedeno z podezděných PZD desek, betonové
mazaniny a nášlapnou vrstvou z PVC. Suť z bouracích pracích byla odvezena k recyklaci.
Nově vytvořené pracoviště lektora a místnost pro budoucí bezbariérové WC bylo stavebně odděleno
příčkou z cihel plných, opatřených vápennou štukovou omítkou. Byly provedeny elektroinstalační a
podlahářské práce. Následně bylo pracoviště vybaveno atypickým nábytkem vyrobeným vlastní činností
(skříně pro uložení výše uvedeného mobiliáře).
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16 Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace - tab. č. 19
Muzeum krátkodobě pronajímá konferenční sál na přednášky a školení v rámci doplňkové
činnosti. Jednalo se o 9 nájemců s pohyblivým časem pronájmu. Sazba za pronájem prostory sálu je
vyčíslena na 400 Kč/hodina.
Muzeum má pronajaté prostory v domě v Kroměříži, Velké náměstí č.p. 39 od společnosti PMS
Reality, a.s., které využívá k výstavním účelům. Smlouva je uzavřena na roční částku 1.000 Kč do
31.12.2017.
Na zajištění propagace objektů lidové architektury v Rymicích má muzeum instalovány na
příjezdových komunikacích reklamní poutače. Roční nájemné za pronájem pozemku pro instalování
jednotlivých poutačů činí 5.000 Kč. Pro propagaci aktuálních výstav a akcí muzeum využívá reklamní
vitrínu v centru města, kde je roční pronájem stanoven na 6.000 Kč.

17 Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky - tab. č. 20
Na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě, probíhá v naší organizaci vnitřní finanční kontrola. Tato kontrola je
zaměřena na zajištění ochrany proti nehospodárnému, neúčelnému nebo neefektivnímu nakládání
s finančními prostředky. Finanční kontrolu v Muzeu Kroměřížska provádí celkem pět pracovníků,
kontrolují především správnost účetních a pokladních dokladů, faktury vydané, faktury přijaté a s tím i
související objednávky na práce, zboží a služby dodávané jinými subjekty nebo prováděné naší
organizací. Hlavními cíli finanční kontroly je zabezpečit dodržování právních předpisů a vnitřních
směrnic organizace, dodržování majetkových práv a povinností stanovených zřizovací listinou.
V roce 2010 proběhly v naší organizaci čtyři externí kontroly. Kontrolu provedli Krajský úřad
Zlínského kraje, Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž a zdravotní pojišťovna Revírní
bratrská pokladna.
Předmětem kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje byla kontrola použití účelové
investiční dotace poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. –
odstranění havarijního stavu střechy objektu č.p. 38 v Kroměříži“. V protokolu o výsledku
veřejnosprávní kontroly je konstatováno, že organizace postupovala při čerpání veřejné podpory ze ZK
v souladu se stanovenými podmínkami danými zřizovatelem a právními předpisy a nedošlo k porušení
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Další kontrola Krajského úřadu Zlínského kraje se zaměřila na hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2009 včetně posouzení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.
V protokolu o výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace bylo konstatováno, že v rozsahu
provedené kontroly hospodaření příspěvkové organizace Muzea Kroměřížska za rok 2009 nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Okresní správa sociálního zabezpečení v Kroměříži kontrolovala provádění nemocenského
pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
plnění úkolů v důchodovém pojištění za období XI/2008 – VIII/2010. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky v nemocenském a důchodovém pojištění a nebyly zjištěny přeplatky ani nedoplatky
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna provedla kontrolu platby pojistného za
období od 1.1.2005 do 31.3.2010. V květnu 2006 bylo pojistné za zaměstnance odvedeno do jiné ZP,
protože zaměstnanec nenahlásil změnu ZP. Z tohoto důvodu byla platba zaslána později a vzniklo
penále ve výši 24 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec, kterého se vyměřené penále týká,
skončil pracovní poměr ve zkušební době již v roce 2006, nebyla částka ve výši 24 Kč nikomu
předepisována k úhradě.
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18 Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost) – tab. č. 21
Tržby z prodeje vstupného byly pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 656 tis. Kč. V uplynulém
období se nám podařilo dosáhnout tržeb ve výši 801.233 Kč. Přehled návštěvnosti v organizaci
z hlediska vybraného vstupného i počtu návštěvníku je podrobně uveden v tab. č. 21. Za rok 2010
navštívilo objekty ve správě muzea, které jsou přístupné veřejnosti 27.663 návštěvníků. Ve srovnání
s rokem 2009 došlo k poklesu o 3.616 návštěvníků. V roce 2009 byla v muzeu realizována velmi
úspěšná výstava Andyho Warhola, kterou navštívilo rekordních 9.383 návštěvníků.
Každoročně jsou nejslabšími měsíci z hlediska počtu návštěvníků a vybraného vstupného
měsíce leden a únor, proto je v tuto dobu prováděna údržba a případné opravy výstavních prostor a
vystavených sbírek. Od března má návštěvnost stoupající tendenci zejména díky programům pro školy.
V dubnu je již zahájen provoz i na zámku v Chropyni, skansenu lidové architektury v Rymicích a
větrném mlýnu ve Velkých Těšanech. Nejvyššího počtu návštěvníků a tím i nejvyšších tržeb z prodeje
vstupného je dosahováno v měsících červen, červenec a srpen.
Vzhledem k velké konkurenci, kterou pro nás v době sezóny představuje Arcibiskupský zámek a
zahrady v Kroměříži se svou vyhlášenou obrazárnou, je na tyto měsíce vybírána výstava, která zaujme
širokou veřejnost všech věkových kategorií. V letošním roce byla pro návštěvníky v muzeu v Kroměříži
připravena výstava „Božský komediant – Salvador Dalí“ a zatím největší přehlídka fotografií staré
Kroměříže “Fotografie kroměřížských památností”. Na zámku v Chropyni proběhla úspěšná výstava
“Soumrak zemské hotovosti”.
V měsíci srpnu je patrný pokles tržeb. Důvodem byl odvod části tržeb z výstavy „Božský komediant –
Salvador Dalí“ majiteli sbírky v souladu s uzavřenou smlouvou. Pronajímatel sbírky zajistil na své
náklady instalaci a pojištění výstavy, prospekty a velkoformátové fotografie. Muzeum poskytlo výstavní
prostory.
V měsíci září je patrný pokles návštěvnosti oproti měsíci srpnu, důvodem je skončení prázdnin a
zahájení školního roku.
Měsíce říjen, listopad a prosinec patří z hlediska návštěvnosti i tržeb ke stabilním měsícům a to opět
díky programům pro školy a tvořivým dílnám pro veřejnost.

19 Evidence svěřeného nemovitého majetku v informačním systému FaMa+
RZK svým usnesením č. 1107/R25/10 ze dne 13.12.2010 uložila ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem postupovat v souladu s metodickým pokynem MP/48/01/10 –
Evidence nemovitého majetku Zlínského kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím.
Metodickým pokynem byl stanoven postup pro evidenci svěřeného nemovitého majetku v informačním
systému FaMa+ a pro předávání protokolů a dalších podkladů potřebným k účtování o tomto majetku
s platností od 1.1.2011. V prosinci 2010 se pověřený pracovník zúčastnil školení v ovládání
informačního systému FaMa+. V současné době probíhá kontrola údajů evidence majetku v aplikaci
FaMa+ s naší majetkovou evidencí, která byla ověřena provedenou inventarizací v závěru roku 2010.
Případné zjištěné rozdíly svěřeného majetku mezi naší majetkovou evidencí a evidencí v aplikaci
FaMa+ budou dány do souladu nejpozději do konce února 2011.
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Závěr
Celkové hospodaření muzea za rok 2010 můžeme hodnotit jako vyrovnané, čerpání většiny
položek probíhalo v souladu se stanoveným plánem. Celkové náklady jsou plněny na 100,79 %, celkové
výnosy jsou plněny na 102,26 %, muzeum dosáhlo kladného hospodářského výsledku v hlavní
i doplňkové činnosti.
Přestože, oproti roku 2009 došlo k poklesu návštěvnosti o 3.616 návštěvníků, podařilo se nám
splnit a dokonce i překročit plánované tržby ze vstupného, především díky dobře zvoleným výstavám
v době hlavní sezony v muzeu v Kroměříži a na zámku v Chropyni. Vysokou návštěvnost měly
v uplynulém roce i tradiční programy pro školy.
Závěrem můžeme konstatovat, že Muzeum Kroměřížska, p.o. dodrželo všechny závazně
stanovené ukazatele pro rok 2010 a kontrolní orgány, které provedly v uplynulém období kontroly
v organizaci, neshledaly nedostatky, nebyly vyměřeny odvody penále a pokuty, ani nedošlo k porušení
rozpočtové kázně.
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C Výkazy k řádné účetní závěrce
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha účetní závěrky
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D Ostatní přílohy
Sestavy z programu Práce a mzdy
Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2010
Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2010
Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2010
Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2010

–
–
–
–

10 kategorie THP
20 kategorie odborní pracovníci
30 kategorie dělníci a provozní pracovníci
celkem

Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2010 – 10 kategorie THP
Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2010 – 20 kategorie odborní pracovníci
Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2010 – 30 kategorie dělníci a provozní pracovníci
Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2010 – celkem
Pracovníci – nemocnost a úrazovost za sledované období 01-12/2010 - celkem

Roční výkaz o muzeu za rok 2010
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