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ÚVOD
Mezi významné události roku 2014, mimo standardní činnosti můžeme zařadit:





Rekordní návštěvnost expozic, výstav a akcí a s tím související vysoké tržby.
Větrný mlýn u Velkých Těšan rozšířil řady národních kulturních památek.
Byla modernizována kotelna v sídle muzea a vybudovány nové šatny pro ženy i muže.
Započaly projektové práce na odstranění statických poruch a celkové obnovy hrobky významné
spisovatelky Marie von Ebner Eschenbach.

Letošní rekordní návštěvnost svědčí o tom, že výběr výstav a akcí, včetně jejich propagace, byl
zdařilý a úspěšný. Jistě tomu napomohly i aktualizované a rozšířené webové stránky.
Výstavy, expozice, programy pro školy a tvořivé dílny navštívilo téměř 85 tis. zájemců. Při bohatství
kulturní nabídky v Kroměříži, v níž jistě dominuje i Arcibiskupský zámek a zahrady – památka
na seznamu UNESCO, je tento výsledek výjimečný. Mezi návštěvníky tvoří velký podíl děti a mládež
– jen speciální programy pro školy navštívilo 6,5 tis. žáků a studentů ze škol okresu Kroměříž.
Nejhojněji byla navštívena výstava ARABELA 8 tis., Nejen historické společenské šaty 6,5 tis.,
Ve městě to žije 3,2 tis. a Říše loutek 3 tis. návštěvníků. Víkendové tvořivé dílny navštívilo téměř 700
dětí. Ke zvýšení počtu návštěvníků došlo i v Rymicích a na větrném mlýně u Velkých Těšany, k poklesu
došlo na Zámku Chropyně (zajímavá, ale méně „atraktivní“ výstava Cestou křížů).
Větrný mlýn u Velkých Těšan, autentická technická památka, bal nařízením vlády ze dne 28.
května 2014 prohlášen národní kulturní památkou – v okrese Kroměříž je to tedy třetí NKP vedle
Arcibiskupského zámku a zahrad a barokního hřbitova ve Střílkách. Těšanský mlýn spolu s rymickým
i s kovárnou byl v roce 2014 součástí projektu posilujícího cestovní ruch Technické památky, který
připravilo město Kroměříž.
V oblasti péče o svěřený majetek bylo nejrozsáhlejší akcí odstranění havarijního stavu kotelny
v sídle muzea, vybudování nové kotelny ve 4. NP, zrušení druhé kotelny v 1. NP. Spolu s kotelnou byly
vybudovány i nové šatny pro muže i ženy a uvolněn tak prostor v 1. NP, kde dle vypracované studie
rozvoje budovy sídla muzea, budou v příštích letech nové výstavní prostory nahrazující část plochy
Galerie v podloubí, která je v pronájmu.
V památkové rezervaci v Rymicích byla za spolufinancování Ministerstva kultury provedena kompletní
výměna doškové krytiny na chalupě č. p. 104.
Muzeum spravuje stavbu hrobky a kaple významné spisovatelky Marie von Ebner Eschenbach
ve Zdislavicích. V roce 2016 vzpomeneme 100 let od jejího narození. V minulém roce jsme zadali
statický posudek, který prokázal velkou poruchu statiky stavby. Zahájili jsme jednání s příslušnými
odbory ZK a ve finále byl schválen investiční záměr na projekční práce – zajištění statiky a celková
stavební obnova hrobky. Do konce roku byla 1. část – statika – projekčně zpracována a požádáno
o stavební povolení. Navíc se objevila iniciativa Czech National Trustu, jehož členové mají velký zájem
o převzetí a péči o hrobku. Byla zahájena i jednání s majitelem – Zlínským krajem – o budoucím převzetí
stavby i pozemku. Také bylo zažádáno o dotaci z Ministerstva kultury a v příštím roce by měly být
zahájeny stavební práce na odstranění statických poruch.
V letošním roce jsme také využili možnosti programu Úřadu práce ČR „Odborná praxe pro mladé
do 30 let“. (profesionální režisérka – pomoc v marketingu a dokumentaci a konzervátor specializovaný
na kovy) a „Vzdělávejme se pro růst ve Zlínském kraji II – oblast zdokonalení se v cizích jazycích.
O dalších aktivitách a hospodaření pojednáváme v následujících kapitolách.
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I. 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
6
Historie
22
Přírodověda
4
Etnografie
6
Výtvarné umění
4
∑ 42 ks

Evidence knižních přírůstků
Evidence knihovních jednotek (KJ) knihovním systému Clavius:
Přírůstek v roce 2014: 283 nových KJ.
Současný stav fondu celkem 40 114 KJ.
Žádná přírůstková čísla nebyla v r. 2014 vyřazena.
Počet odebíraných periodik a sborníků: 73 titulů.

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

350
73 (Dokumentace regionu – 1 soubor – 0,15 bm)
355
61
∑ 839 ks

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a
všech náležitostí
Sbírkový fond
Archeologie
Historie
Staré tisky
Etnografie
Zoologie
Výtvarné umění
Historický nábytek

205
233
128
253
161
315
32
∑ 1327
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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
Důsledná kontrola teplota a vlhkosti v jednotlivých depozitářích. Problémové depozitáře
na Tvrzi v Rymicích – omezené možnosti regulace teploty a vlhkosti – stavební podmínky a druh topení
(přímotopy). Vedení knihy zápůjček i pohybu osob.
Ošetřování proti výskytu hmyzu, plísní atd. v depu historie a přírodovědy, vč. sbírkových
předmětů ve stálé expozici „Příroda a člověk“. Zároveň ošetřeny sbírkové předměty v expozici
rybníkářství, sbírka zbraní Arcibiskupství olomouckého na Zámku Chropyně včetně ošetření ostění
oken Zámku proti masivnímu náletu much.
V depozitáři Dokumentace regionu nově umístěny mapy velkých formátů, zároveň vypracován
nový lokační seznam.
Kontrola stavu sbírkových předmětů dlouhodobě zapůjčených (expozice na Sv. Hostýně,
Košikářské muzeum v Morkovicích-Slížanech, Ekologické středisko Divoky).
Byla také vypracována strategie sbírkotvorné činnosti na období 2014 – 2020 a Krizový plán
ochrany sbírek. V rámci digitalizace sbírek pořízeno 328 fotografií sbírkových předmětů i součástí CES.

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Muzeum jako zapůjčující:
- Ekologické středisko Divoky – 10 ks
stálá expozice
- Sbor uniformovaných ostrostřelců Kroměříž - 5 ks
výstavní účely
- Městské kulturní středisko Holešov – 21 ks
Výstava „Muži z Holešovska v zákopech 1. světové války“
- Oldřich Oškera, DiS. – 3 ks
k restaurátorskému zásahu
- Moravské zemské muzeum – 1 ks
Výstava „Domov za Velké války“
- Základní škola U Sýpek Kroměříž – 19 ks
Výstava „UNESCO – rok geologie“
- Městské kulturní středisko Holešov – 2 ks
Výstava „S. V. U. Mánes Holešov 2014“
- Státní okresní archiv Kroměříž – 2 ks
Výstava „... a zvony mlčely. Kroměřížsko a Velká válka 1914 - 1918“
- 1. základní škola Holešov – 1 ks
výstavní účely
- Římskokatolická farnost Letohrad – 35 ks
Výstava fotografií Jindřicha Štreita
- Dům kultury Kroměříž – 2 ks
Výstava spojená se zahájením promítání série filmů k I. světové válce
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 9 ks
Výstava „V zákopech a v zázemí“
- Vlastivědné muzeum v Olomouci – 2 ks
Stálá expozice „Od kolébky do hrobu“
- Spolek přátel hradu Lukova – 18 ks
Výstava „Odkaz paní Lukrecie a pana Albrechta – Nekšové na východní Moravě“
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-

Obecní úřad Rymice – 16 ks
Výstava „Dožínky Holešovska“
Městské muzeum a galerie Holešov – 1 ks
Výstava „Město a výstava“
Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. – 3 ks
Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“
Výstaviště FLORIA Kroměříž – 16 ks
Výstava „Floria Vánoce “
Muzeum košíkářství Morkovice – 140 ks
stálá expozice
Moravské zemské muzeum – 3 ks
stálá expozice
Matice Svatohostýnská – 73 ks
stálá expozice
celkem 382

Muzeum jako vypůjčující:
- Výstava Ve městě to žije
Muzeum Komenského v Přerově – 2 ks
- Výstava Oběd hrdiny
Vladimír Franz – 36 ks
- Výstava Arabela
Barrandov Studio, a. s. – 20 ks
- Výstava Kroměřížští ostrostřelci
Zemský archiv Opava – 1 ks
- Ve městě to žije
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 2 ks
- Výstava Cestou křížů
Arcibiskupství olomoucké – 90 ks
- Výstava Egypt dar Nilu
Ján Hertlík – 302 ks
- Badatelské účely
PhDr. Pavel Škranc – 84 ks
- Stálá expozice Památník Maxe Švabinského
Jarmila Pištěcká a Alena Trojková – 1 ks
- Výstava Ve městě to žije
Vlastivědné muzeum v Olomouci – 10 ks
- Stálá expozice Památník Maxe Švabinského
Krajská galerie výtvarného umění Zlín – 1 ks
- Stálá expozice Zámek Chropyně
Moravské zemské muzeum – 1 ks
- Stálá expozice Památník Maxe Švabinského
Národní galerie v Praze – 14 ks
- Stálá expozice Památník Maxe Švabinského
Moravská galerie v Brně – 1 ks
celkem 565
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1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnost konzervačního oddělení
Konzervační oddělení zajišťuje péči o sbírkové předměty. Ošetřování a konzervování
sbírkových předmětů je dáno požadavky jednotlivých správců sbírek, kteří posuzují stav a nutnost
ošetření i s ohledem na využití při výstavách. Konzervátor také ve spolupráci s odbornými pracovníky
a správci sbírek navrhuje opatření, která je nutno v depozitářích učinit, aby podmínky pro uložení
sbírkových předmětů byly optimální. Vzhledem k personálnímu složení muzea se konzervátoři podílejí
i na instalacích náročných výstav či na výrobě výstavních prvků a doplňků (spolu se stolaři). Například
v tomto roce vyráběli slaměné panáky, lukoprénové formy, sádrové odlitky atd.
Počty konzervovaných sbírkových předmětů dle oborů:
Archeologie

14

Historie

37

Dokumentace regionu

5

Přírodní vědy

62

Etnografie

85

Výtvarné umění

22

Historický nábytek

5

Celkem

∑ 230 ks

Oddělení také prezentuje svou činnost veřejnosti, např. při dnech otevřených dveří a Dnu kraje. Tyto
prezentace se setkávají s velmi dobrým ohlasem.

2. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
2.1. Vlastní odborné aktivity
Archeologie
Realizovány archeologické výzkumy a dohledy na území města Kroměříže – celkově na devíti
lokalitách. Nejnáročnější práce probíhala při rekonstrukci budovy Starého pivovaru pro účely expozice
Karla Kryla – probíhala od 16. 1. až do konce měsíce května. Od března do května probíhala akce terénní
úpravy centra zdraví Harmony Med v ulici Třasoňova. Za zmínku stojí i rozsáhlá revitalizace
Slovanského náměstí.
K těmto výzkumům a dohledům byla pořizována, zpracována a archivována fotodokumentace,
prozatím je finálně zpracováno cca 230 snímků.
Pro tisk byl zpracován článek v rámci dlouhodobého úkolu Dokumentace zaniklých
předměstských dvorů. Ke studii Nález bronzové schránky dokončena realizace obrazových příloh.
Příprava cyklu šesti přednášek pro Univerzitu III. věku. Jejich realizace proběhla od měsíce
března do července.
Vypracování výukových programů v rámci archeologické části stálé expozice Příroda a člověk.
Podklad bude sloužit lektorskému oddělení pro zpracování výukových programů pro jednotlivé stupně
škol. Vypracován scénář pro novou instalaci z nových archeologických výzkumů z Květné zahrady pro
expozici Historie ukrytá pod dlažbou města.
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Zpracování interaktivních prvků pro expozici příroda a člověk ve spolupráci s přírodovědkyní
muzea. Vytvoření archeologických puzzlí a omalovánek pro expozici Příroda a člověk a Historie ukrytá
pod dlažbou města – zpestření prohlídky pro děti.
Nedílnou součástí jako u všech správců sbírek je spolupráce s dokumentátorkou, jejíž práce je
plánována s ohledem na potřeby jednotlivých podsbírek.
Historie
Příprava již 21. konference Židé a Morava, která je v rámci ČR ojedinělou a již tradiční akcí.
Proběhla v listopadu a účastnilo se jí přes 60 účastníků, kteří vyslechli 20 zajímavých přednášek.
Historik muzea zajišťuje nejen organizaci konference, ale je zároveň editorem sborníku, který uchovává
všechny přednesené příspěvky. Provádí také archivní a badatelský výzkum pro vlastní příspěvky, které
na konferenci každý rok přednáší. Historikové muzea vykazují zvlášť bohatou činnost publikační,
přednáškovou i konzultační (laická i odborná veřejnost, studenti). Tyto aktivity jsou podrobně
podchyceny v příslušných kapitolách tohoto materiálu.
Pokračovaly práce na přípravě odborné konference „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“,
která se uskuteční v roce 2015 v Muzeu Kroměřížska ve spolupráci se Státním okresním archivem,
Knihovnou Kroměřížska a Městem Kroměříž. Byl připravován výběr a kontaktování přednášejících
a příprava sborníku vzpomínek pamětníků II. světové války a taktéž příprava výstavy.
Zpracování historické části Stavebně historického průzkumu hrobky spisovatelky Marie von
Ebner Eschenbach ve Zdislavicích. Sběr archivních materiálů, práce s prameny a literaturou,
fotodokumentace a vlastní výzkum. SHP vypracován ve spolupráci s NPÚ, ú. o. p. Kroměříž a ke konci
roku byl SHP kompletován. Bude sloužit jako podklad pro projekční práce při obnově stavby hrobky.
Zpracováno bylo i téma Arcibiskupská vodárna v Kroměříži 1903 – 1963 a formou přednášky
a studie do sborníku prezentováno v rámci XXII. Mikulovského sympozia.
Pro komisi regionální historie AMG připravena přednesena prezentace „Zkušenosti a poznatky
z digitalizace sbírkových předmětů. Dalších 12 přednášek bylo uskutečněno pro různé organizace, akce,
spolky a školy.
Podíl na přípravě a realizaci výstav muzea – Kroměřížští ostrostřelci, Cestou křížů, Tiskařská
rodina Krylů.
Předsednictví v okresních i krajských Dějepisných olympiádách, které v muzeu pořádá Národní
institut dětí a mládeže Ministerstva školství
Přírodní vědy
Fotodokumentace a faunistický výzkum ve městě Kroměříž. Zahrnovalo to jednotlivé
ekosystémy – parky, zahrady, okolík řeky Moravy, centrum města i sídliště. Zároveň se část využila pro
interaktivní výstavu pro školy – ve městě to žije, která byla připravena společně s Muzeem Komenského
v Přerově a zcela zaměřena na podmínky města Kroměříž. Vizuální podoba tvořena s výtvarníkem
Michalem Jemelkou. Zpracovány také pracovní listy k jednotlivým biotopům pro II. stupeň ZŠ a střední
školy, vypracován a realizován odborný výklad pro středoškolské studenty. Výběr a determinace
minerálů, vypracování odborných textů pro výstavu Odhalené tajemství minerálů. Osvětové aktivity a
práce se školami – příprava interaktivního programu pro expozici Příroda a člověk včetně pracovních
listů. Využíváno i při akcích muzea – např. dny otevřených dveří. Příprava trasy a terénní exkurze při
výletě v rámci muzejního tábora.
Vypracování a prezentace přednášek v rámci Roku geologie UNESCO představujících
geologické, paleontologické a mineralogické sbírky muzea, včetně přednášek o geologických
a paleontologických lokalitách v rámci výstavy Odhalené tajemství minerálů.
Etnografie
Příprava a realizace konference „Ludvík Kunz – osobnost české a evropské etnologie“.
Probíhala v říjnu ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea v Brně a české
národopisné společnosti. Příspěvky budou publikovány. Zároveň příprava přednášky pro tuto
konferenci.
V rámci projektu Technické památky Kroměřížska spolupráce s Městem Kroměříž a příprava
a realizace interaktivních programů (větrné mlýny, kovárna).
Badatelská práce pro příspěvek v knize „Hulín, město na křižovatkách“.
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Spolupráce na přípravě a realizaci výstavy „Odkaz paní Lukrecie a pana Albrechta
(z Valdštejna) – spolu se spolkem přátel hradu Lukov- realizace ve Zlíně a na tvrzi v Rymicích, kterou
Albrecht vlastnil.
Práce v Českém svazu muzeí v přírodě, příprava akcí, účast na odborných seminářích
a pracovních výjezdech, členství v Dozorčí radě.
Metodické vedení Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích – úpravy expozic, přípravy výstav,
práce se sbírkovými předměty. Konzultace projektů muzea, které připravuje obec Rusava.
Spolupráce a koordinace akcí v Rymicích spolu s Obecním úřadem a Základní a mateřskou
školou – vede k oživení památek, zapojení dětí i dospělých – viz akce muzea.
Výtvarné umění
Příprava a kurátorství výtvarných výstav, stejně jako spolupráce na kompozičních podobách
dalších výstav. Odborný pracovník vzhledem k personálnímu složení muzea i v rámci nemalé úspory
nákladů zpracovává veškeré grafické zpracování propagačních materiálů muzea (pozvánky, plakáty,
propagační „skládačky“, tiskové materiály k dalším akcím muzea (konference, přednášky, programy
pro děti a mládež).
Fotoateliér a fotoarchiv
Fotodokumentace a archivace všech akcí muzea, objektů muzea, stavebních úprav, proměn
města Kroměříže. Mezi nejrozsáhlejší práce patřila fotodokumentace exteriéru i interiéru hrobky Marie
von Ebner Eschenbach ve Zdislavicích. Část publikována i v publikaci Moravského zemského muzea
v Brně.
Administrace programu CES, ve spolupráci se správci všech sbírek pořízeno 328 digitální
snímků sbírkových předmětů. Zajištění obrazové a zvukové prezentace při akcích v přednáškovém sále,
při vernisážích a výstavách. Vybrány, roztříděny a zařazeny karty Poštovních pohlednic v počtu 236 ks.
Dlouhodobá spolupráce s Ing. Alešem Karbanem při vytváření a ukládání letecké
fotodokumentace Kroměříže a okolí.

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Archeologie
2
Historie
11
Etnografie
3
Odborná knihovna
10
_______________________________________________________________________________
∑ 26
Celkem bylo uskutečněno 26 spoluprací s externími badateli a jinými odbornými subjekty.

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní
- 21. konference „Židé a Morava“, 12. 11. 2014
- Ludvík Kunz – osobnost české a evropské etnologie, 15. 10. 2014

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Odborní pracovníci absolvovali tyto konference či semináře:
- Rozumný les, 120 let od založení Arcibiskupské lesní zřizovací kanceláře, Arcibiskupský
zámek
- XXXII. Mikulovské sympozium na téma „Voda v dějinách Moravy“
- Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska, Nový Jičín
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-

Paměťové instituce – legislativa, Národní archiv Praha
Muzejní edukační činnost, Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí
Regionální archeologická komise
Etnografická exkurze do Polska, Český svaz muzeí v přírodě
Aktualizace metodiky pro muzea v přírodě, Kolín, ČSMP
Použití hlíny ve venkovském stavitelství, Strážnice, NÚLK
Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě, Strážnice, NÚLK
Proměny historické architektury venkova, Jízdárna Hejtmánkovice
Zasedání knihovníků Zlínského kraje, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Komise knihovníků AMG, TM Brno
Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií AMG, Ústí nad Labem
XIII. seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, Knihovna F. Bartoše Zlín, Baťův
institut 14-15 Zlín
Seminář knihoven, Knihovna Kroměřížska, Kroměříž

3. METODICKÁ A EDUKAČNÍ ČINNOST
3.1. Spolupráce se školami
Programy pro školy probíhají ve dvou cyklech. První cyklus se váže na jaro a podzim. Druhý
na dva významné svátky v roce: na Vánoce a Velikonoce. Pro programy z prvního cyklu vybíráme
témata, která vznikají ve spolupráci s muzejními pracovníky z oboru historie, etnografie, přírodní vědy,
archeologie, atd. Důležitým kritériem při tvorbě těchto programů je, aby vhodně doplňovaly vyučovací
osnovy především základních a mateřských škol. Programy jsou dále věkově přizpůsobeny studentům
ze SŠ a odborných učilišť. V programech jsou také zohledňovány děti zdravotně a mentálně
handicapované. Děti se zapojují do programů aktivně formou různých činností a soutěží o sladkou
odměnu. Součástí každého programu pro školy je pracovní list, který slouží dětem i pedagogům jako
doplněk k učivu. Pedagogové tuto možnost oceňují jako dobrou pracovní pomůcku.
Druhý cyklus tvoří programy, které se váží na vánoční a velikonoční svátky. Zde je největší
důraz kladen na zvyky a obyčeje našich předků, vysvětlit dětem původ a smysl těchto svátků, s cílem
na staré tradice navázat a pokračovat v nich. 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.

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami
27. 10. 2013 - 31. 1. 2014 Ateliér podle Maxe Švabinského
Cílem programu bylo přehledně, stručně a zábavnou formou představit osobnost a dílo Maxe
Švabinského. Pro děti MŠ a I. stupně ZŠ byla připravena malá divadelní hra o umělcově životě a díle.
Součástí byla dílnička s praktickými ukázkami výtvarných technik. Pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ byl
připraven průvodce v podobě pracovních listů.
Na všechny čekal „dárek“ v podobě možnosti vyzkoušet si repliky šatů z nejznámějších obrazů
Švabinského a pořídit si „památeční“ fotografii.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Cílová skupina: MŠ, I. a II stupeň ZŠ, SŠ
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15. 11. 2013 – 26. 1. 2014 Křehká krása
Interaktivní program pro školy, vhodný pro MŠ, ZŠ a SŠ. Program zaměřený na historii zdobení
vánočního stromu, tradici stavění betlémů u nás i ve světě, postup a výrobu vánočních ozdob.
Pro malé návštěvníky byly nachystány soutěže o sladkou odměnu, baňkové puzzle, vánoční povídka
a více jak 3000 vánočních ozdob a 40 historických i současných betlémů.
Součástí výstavy byla trvalá dílna, kde si malí i velcí zdobili svou vlastní vánoční ozdobu.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
12. 2. – 8. 4. 2014 Říše loutek
Muzeum Kroměřížska připravilo ve spolupráci s kroměřížským loutkařským divadlem výstavu k 45.
výročí od založení místního souboru.
V interaktivním programu pro školy a školky jsme přiblížili historii loutkářství a divadel jak u nás tak
ve světě. Nechyběla ani soutěž o sladkou odměnu a na závěr si každý malý návštěvník vyrobil svého
originálního maňáska.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
17. 3. – 8. 6. 2014 Ve městě to žije
Tato výstava vznikla ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově. Umožnila
nahlédnout do života běžných městských živočichů.
Výstava představila biotopy center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad.
Seznamovala s typickými druhy žijícími v těchto biotopech, s jejich změnami chování
a přizpůsobování se novým podmínkám.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
24. 10. 2014 -18. 1. 2015 Egypt – dar Nilu
Program pro školy byl rozdělen do dvou částí. První část byla koncipovaná jako hra na cestovatele
a archeologa. Žáci plnili rozličné úkoly, díky kterým získávali nové znalosti, týkající se starověké
egyptské kultury. Součástí byly i pracovní listy jako doplňující učební pomůcka. Druhou část programu
tvořila herna, ve které si děti mohly vyzkoušet psát hieroglyfickým písmem, mumifikaci, egyptské
kostýmy, atd. Na závěr si mohly vytvořit v dílničce malý egyptský amulet pro štěstí.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ
18. 11. – 19. 12. 2014 Vánoční ladění
Nově Muzeum Kroměřížska připravilo předvánoční dílny pro školy a školky. V dílně si žáci zdobili
polotovar skleněné baňky. Součástí dílny bylo krátké povídání na téma vánočních tradic a historie
vánočních ozdob.
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ i SŠ

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
31. 3. – 16. 4. 2014 Velikonoce na Hané
Tradiční velikonoční program, který dětem připomněl velikonoční zvyky našich předků a přiblížil život
a oslavy svátků jara na Hané. Děti se seznámily s hanáckým krojem, vyzkoušely si kostýmy a upekly
tradiční velikonoční pečivo.
Cílová skupina: MŠ a I. stupeň ZŠ
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1. 12. – 19. 12. 2014 Staročeské Vánoce
Nové pojetí tradičního vánočního programu. Děti měly možnost si samy připravit a prožít Štědrý den
našich předků na vlastní kůži. Součástí programu bylo také zdobení perníčků a výroba tradičních
vánočních ozdob.
Cílová skupina: MŠ a I. stupeň ZŠ

3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
Historie
Archeologie

3
4
∑7

Celkem byla poskytnuta pomoc studentům středních a vysokých škol při jejich školních pracích
v 7 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)
Muzeum Komenského v Přerově
Knihovna Kroměřížska v Kroměříži
Muzeum F. Skopalíka v Záhlinicích
Moravský zemský archiv
Státní okresní archiv Kroměříž
Vlastivědné muzeum Olomouc
Český svaz muzeí v přírodě
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Archeologický ústav AV ČR, Brno
NPÚ, ú. o. p. Kroměříž
Moravské zemské muzeum v Brně
Galerie Orlovna v Kroměříži
Muzeum Vyškovska ve Vyškově

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Klub UNESCO Kroměříž – členství ve výboru
Švabinského kruh přátel výtvarného umění
Odbor kultury Městského úřadu v Kroměříži
Biskupští manové z Kroměříže – skupina historického šermu
Kroměřížští ostrostřelci
Univerzita III. věku
Spolek přátel hradu Lukov
Klub kultury Hulín
Dům kultury Kroměříž

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Laičtí zájemci
Město Kroměříž
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Město Hulín
Obec Rusava
Obec Rymice
Základní škola U Sýpek, Kroměříž
Klub seniorů Kroměříž
Česká křesťanská akademie
Univerzita třetího věku při UTB Zlín
Sdružení Kroměřížané v Praze
Komise pro cestovní ruch při MěÚ Kroměříž

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG), Radou galerií apod.
Archeologická komise ZK
Komise regionální historie Moravy a Slezska
Komise konzervátorů a restaurátorů
Etnografická komise
Komise knihovníků ZL a JM kraje

3.3.1. Školení a kurzy vlastní
Školení bezpečnosti práce a požární ochrany
Školení řidičů referentských vozidel
Školení o nakládání s nebezpečnými látkami

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty
Školení pořádané ekonomickým odborem pro ekonomku a účetní
Odborná školení – jsou zahrnuta v části konference a semináře
Jazykový kurz pro pracovníky muzea, dotační program MPSV (jazyk anglický, německý a italský),
září 2014 – leden 2015

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.
STÁLÁ EXPOZICE PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO
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.
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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
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.
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. V roce 2014 byl mlýn v Těšanech nařízením vlády ze dne 28.
května 2014 prohlášen národní kulturní památkou.
HROBKA A KAPLE MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Objekt se nachází v obci Troubky–Zdislavice. Pro špatný stavební stav je objekt
pro návštěvníky uzavřen.
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4.2. Výstavy
A.VLASTNÍ
GALERIE V PODLOUBÍ
15. 11. 2013 – 26. 1. 2014
KŘEHKÁKRÁSA
Výstava historických i současných vánočních ozdob a betlémů s dílnou a vánočním obchůdkem.
Na výstavě bylo k vidění kolem tří tisíc vánočních ozdob a čtyřicet betlémů. Po celou dobu si návštěvníci
mohli v dílně, která byla součástí výstavy, sami nazdobit vánoční baňky, které byly v dílně k dispozici.
Také mohli návštěvníci navštívit vánoční obchůdek a zakoupit si vánoční ozdoby z bohaté nabídky.
Betlémy na výstavu zapůjčilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a soukromý sběratel betlémů
Jaroslav Tesař a vánoční ozdoby Slezské zemské muzeum Opava, Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Slezská tvorba Opava, Ornex s.r.o. Jablonec nad
Nisou, Ozdoba CZ s.r.o., Rautis a.s. Poniklá a Galerie Mariette – Vizovice.
12. 2. – 8. 4. 2014
ŘÍŠE LOUTEK
Výstava k 45. výročí trvání kroměřížského loutkařského souboru s dílnou a interaktivním programem
pro děti bez rozdílu věku.
24. 4. – 25. 5. 2014
VLADIMÍR FRANZ OBĚD HRDINY
Komorní akvarely i velkoformátové malby Vladimíra Franze. Výstava mapuje jeho tvorbu v posledním
desetiletí. Výstava poukazuje také na Franzovo hudební a slovesné dílo.
6. 6. – 12. 10. 2014
NEJEN HISTORICKÉ SPOLEČENSKÉ ŠATY
Velká kolekce 60 šatů a doplňků ze soukromé sbírky Zdeňky Mudrákové. Návštěvníci budou moci
obdivovat šaty od konce 19. století do poloviny 20. století. Součástí instalace bude i budoár s dobovým
nábytkem a doplňky. Ke zhlédnutí bude i spodní prádlo, obuv a krášlicí prostředky.
Návštěvníci, hlavně děti, si mohou vyzkoušet repliky dobových společenských oděvů a v kvízu si ověřit,
jak jsou na tom se společenskou etiketou.
Pro školy a školky je připraven speciální program s malou lekcí etikety. Děti si zábavnou formou
zopakují základní pravidla slušného chování a stolování.
24. 10. 2014 – 18. 1. 2015
EGYPT DAR NILU
Egypt dar Nilu je název výstavy v rozsáhlých prostorách Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska
nabízející příležitost seznámit se s jednou z největších a nejstarších civilizací, která se rozprostírala
na březích Nilu. Pro školy interaktivní program!

MALÁ GALERIE
7. 2. – 2. 3. 2014
ŘEKA
Projekt žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž.
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13. 3. – 8. 6. 2014
VE MĚSTĚ TO ŽIJE
Městské prostředí poskytuje mnoho druhů biotopů, které se svými vlastnostmi výrazně liší
od přirozeného prostředí, ale přesto jsou obývané různými druhy živočichů. Výstava představí biotopy
center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad.
Výstava má výrazné výtvarné pojetí, obsahuje desítky dermoplastických preparátů ryb, ptáků a dalších
živočichů, velkoplošné fotografie, texty, video a interaktivní prvky. Pro školy interaktivní program!
20. 6. – 30. 8. 2014
ARABELA
Výstava originálních barrandovských kostýmů z pohádkového seriálu Arabela, jehož scénář napsal
kroměřížský rodák Miloš Macourek.
12. 9. – 5. 10. 2014
TISKAŘSKÁ RODINA KRYLŮ A KROMĚŘÍŽ
Výstava ve zkratce představuje mj. těžké počátky tiskárny v Kroměříži, předání rodinného podniku
do rukou Karla Kryla mladšího a rozšíření činnosti o nakladatelství, ale i složitou situaci po ukončení
války až po likvidaci firmy v padesátých letech dvacátého století. Panely s texty a dobovými
fotografiemi doplňují vitríny s ukázkami produkce tiskárny, ať už se jedná o plakáty, pozvánky, ale
především bibliofilské a příležitostné tisky.
10. 10. 2014 – 1. 2. 2015
STŘÍPKY Z DĚJIN MÓDY
Výstava zachycuje převážně evropskou módu od starověku po 20. století. Jedná se o ruční výrobu včetně
obuvi a různých módních doplňků. Pro ukázku modelů zvolila paní Mudráková klasické panenky Barbie
o velikosti cca 30 cm, protože nejlépe dokreslují reálnou podobu jednotlivých kostýmů.
VÝSTAVNÍ SÍŇ PORTÁL
27. 3. – 4. 5. 2014
OHLÉDNUTÍ ZA PATNÁCTKOU
Výstava dokumentující 15 let oficiálního trvání Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska a jeho
aktivní činnost tvůrčí, výstavní i organizační.
31. 5. – 16. 6. 2014
DANA KYNDROVÁ PODKARPATSKÁ RUS
Výstava fotografií Dany Kyndrové v rámci II. Dnů slovanské kultury – rusínská a makedonská kultura.
21. 6. – 12. 10. 2014
KROMĚŘÍŽŠTÍ OSTROSTŘELCI
Výstava pořádaná k 340. výročí první písemné zmínky o kroměřížských ostrostřelcích, která mapuje
historii kroměřížských ostrostřelců - písemné dokumenty, zbraně i uniformy a další předměty.
2. 12. 2014 – 5. 1. 2015
VELKÝ MECHANICKÝ BETLÉM
Mechanický betlém z r. 1959, původně instalovaný v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích.
1. 12. 2014 – 2. 2. 2015
JSEM JAKO TY
Cílem putovní výstavy je přiblížit onemocnění schizofrenií prostřednictvím umění co nejširší veřejnosti.
Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto výstavu také v Kroměříži, ve městě, kde je velká Psychiatrická
nemocnice a ojedinělá sociální služba Sociální rehabilitace ZAHRADA, která pracuje s lidmi, jež mají
toto onemocnění. Návštěvníci si mohou prohlédnout celkem 57 obrazů a básní od 27 autorů z různých
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koutů republiky. Výstava “JSEM JAKO TY” má za cíl ukázat, že pacienti se schizofrenií jsou jako my
- jejich svět je stejný a zároveň jiný než ten náš.
SCHODIŠTĚ MUZEA
1. 1. – 31. 12. 2014
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava 24 ks fotografií přírody Kroměříže a okolí autorů Romana Bašty a Josefa Ščotky.
ZÁMEK CHROPYNĚ
1. 5. – 5. 10. 2014
ODHALENÉ TAJEMSTVÍ MINERÁLŮ
Výstava obrazů Františka Makeše, významného restaurátora, vědce a malíře doplněná sbírkou minerálů
a imitací největších diamantů světa regionálního sběratele Františka Garguláka.
16. 5. – 5. 10. 2014
CESTOU KŘÍŽŮ
Výstava pořádaná v Zámku Chropyně ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým představuje sbírku
téměř sta křížů a korpusů Ježíše Krista z období 16. – 20. století. Tyto sakrální památky pocházejí
z celého území bývalého Československa a dochovaný soubor je výsledkem sběratelské činnosti
manželů Ing. Františka Hojgra a Boženy Hojgrové z Hrabové u Zábřeha. Výstavu doplňují kříže, obrazy
a plastiky ze sbírek Muzea Kroměřížska. Pro děti i dospělé bude otevřena interaktivní dílna.
30. 8. 2014
POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci
s TOM Kamínek.
LIDOVÉ STAVBY RYMICE
4. 4. 2014
RENESANČNÍ ODPOLEDNE V RYMICÍCH
Povídání o tom, jak se žilo na tvrzi a výprava do minulosti za Albrechtem z Valdštejna.
18. – 19. 4. 2014
VELIKONOCE V RYMICÍCH
Ukázky tradičního velikonočního pečiva, zdobení kraslic a pletení pomlázek v původních stavbách
lidové architektury.
13. 6. – 10. 8. 2014
ODKAZ PANÍ LUKRECIE A PANA ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA
Výstava přibližující život významného šlechtického rodu.
12. 9. 2014
VÍNO U MLÝNA V RYMICÍCH
Ochutnávka moravských vín a poslech cimbálové muziky.
5. – 6. 12. 2014
VÁNOCE NA TVRZI V RYMICÍCH
Výstavka betlémů a vánočních ozdob.
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VĚTRNÝ MLÝN VELKÉ TĚŠANY
19. 9. 2014
BURČÁK U MLÝNA
Hudba a zábava v areálu Větrného mlýna u Velkých Těšan ve spolupráci s hasiči z Velkých Těšan.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PORTÁL

4.3. A Přednášky pro veřejnost – ve vlastní instituci
Muzeum dlouhodobě spolupracuje se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění,
Křesťanskou akademií, Kulturní iniciativou Kroměříž a jinými. Tyto subjekty pořádají mnohdy
ve spolupráci přednášky a jiné aktivity.
Švabinského kruh přátel výtvarného umění:
18. 2. 2014
KROMĚŘÍŽSKA VÝSTAVA 1925
Přednáška PhDr. Jitky Zezulové.
25. 3. 2014
LIDOVÁ ARCHITEKTURA. SPECIFIKA HANÁCKÉHO LIDOVÉHO DOMU.
Přednáška Mgr. Markéty Müllerové.
22. 4. 2014
NOVINY Z CELÉHO SVĚTA A JEJICH GRAFICKÁ PODOBA
Přednáška Mgr. Miroslava Karáska.
27. 5. 2014
KROMĚŘÍŽ ČTE JINDŘICHA SPÁČILA
Veřejnost čte úryvky z knih, článků a rukopisů známého kroměřížského spisovatele.
23. 9. 2014
KROMĚŘÍŽ – HISTORICKÉ MĚSTO A JEHO PAMÁTKY
Přednáška PhDr.. Marka Perůtky.
14. 10. 2014
KROMĚŘÍŽSKÉ ŽENY V 19. A 20. STOLETÍ
Přednáška Mgr. Markéty Mercové, Dr.
21. 11. 2014
RODINA KOZÁNKOVA A KROMĚŘÍŽ
Večer pořádaný při příležitosti 195. výročí narození JUDr. Jana Kozánka.
3. 12. 2014
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU A PŘÁTELI DÍLA MAXE ŠVABINSKÉHO
Křest knihy Max Švabinský Malířské a kreslířské dílo 1879 – 1916.

Česká křesťanská akademie:
24. 4. 2014
OBRAZ SVĚTA V POJETÍ KVANTOVÉ TEORIE
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka.
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1. 10. 2014
POSUN OD PARADIGMATU STATICKÉHO
PROCESUÁLNĚ EVOLUČNÍMU
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka.

CHÁPÁNÍ

STVOŘENÍ

K CHÁPÁNÍ

Tomáš Pfeiffer: každý měsíc mimo prázdniny přednášky o zdravém životním stylu.
Kolokvium 23. – 29. 6. 2014:
Duchovní proudy v současném umění – červen, v rámci festivalu FORFEST organizovaný Kulturní
iniciativou Kroměříž.

4.3. Návštěvnost muzea
Přehled návštěvnosti objektů Muzea Kroměřížska za rok 2014
Jeden vstup do objektu bez rozlišení počtu navštívených expozic a výstav

Kroměříž
měsíc
leden

Chropyně

Rymice

Velké Těšany

počet

z toho

počet.

z toho

počet

z toho

počet

z toho

návštěv.

cizinci

návštěv.

cizinci

návštěv.

cizinci

návštěv.

cizinci

z toho
celkem

cizinci

962

18

962

18

únor

1 955

33

1 955

33

březen

3 182

38

3 182

38

duben

2 112

48

194

2

59

květen

1 745

93

844

24

357

červen

1 643

69

498

19

417

červenec

3 747

83

697

22

519

srpen

3 957

113

1 205

42

866

září

779

62

419

4

339

říjen

1 266

32

67

listopad

1 461

35

prosinec

3 179

32

celkem

25 988

656

2

125

12

2 490

64

310

18

3 256

135

3

189

15

2 747

106

2

274

22

5 237

129

275

20

6 303

175

319

1 856

67

44

1 438

32

1 461

35

3 319

32

34 206

864

1

61
140

3 924

113

2 758

21

8

1 536

87

Muzeum Kroměřížska - návštěvnost jednotlivých výstav v Kroměříži 2014
název akce

návštěvnost

Velký mechanický betlém

500

GALERIE V PODLOUBÍ
Křehká krása (pokračování výstavy z roku 2013)

598

Říše loutek

2 180

Vladimír Franz - Oběd hrdiny

1 332

Nejen historické společenské šaty

6 555

Egypt dar Nilu

1 315

MALÁ GALERIE
Ateliér Maxe Švabinského (pokračování výstavy z roku 2013)
Řeka

69
272

Ve městě to žije

2 352

Tiskařská rodina Krylů v Kroměříži

705

Arabela

7 990

Střípky z dějin módy

1 752

VÝSTAVNÍ SÍŇ PORTÁL

10 116

Ohlédnutí za patnáctkou
Dana Kyndrová - Podkarpatská Rus
Kroměřížští ostrostřelci
Jsem jako ty - tvorba schizofrenických pacientů
VÝSTAVY CELKEM

35 736

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO

10 116

EXPOZICE - PŘÍRODA A ČLOVĚK

10 069

EXPOZICE - HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA
EXPOZICE CELKEM

9 686
29 871

AKCE PRO DĚTI A VEŘEJNOST
PROGRAMY PRO ŠKOLY
Ateliér podle Maxe Švabinského

90

Křehká krása

112

Říše loutek

1 633

Ve městě to žije

882

Velikonoce na Hané

635

Den země v muzeu

34

Egypt dar Nilu

571

Vánoční ladění

995
22

Staročeské Vánoce

923

Programy pro školy celkem

5 875

Tvořivé dílny
Veselý masopust

181

Hrnečková dílna

107

Jarní prázdninové dílny

69

Zvířátková dílna

33

Velikonoční dílna

24

Hravé vyrábění

7

Výroba ptačích krmítek

21

Podzimní prázdninové dílny

22

Voňavá mýdla

74

Mikulášská dílna

5

Vánoční dílna I

34

Vánoční dílna II

26

Tvořivé dílny celkem

603

CELKEM ZA MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA, Velké nám. 38

72 085

ZÁMEK CHROPYNĚ
Zámek Chropyně

3 126

Odhalení tajemství minerálů

3 126

Cestou křížů

1 484

Dílna - Cestou křížů

35

Pohádkový zámek

267

Zámek Chropyně celkem

8 038

EXPOZICE RYMICE

2 394

Renesanční odpoledne

70

Velikonoce na Hané

100

Včelařství

10

Víno u mlýna

40

Vánoce na tvrzi

144

Rymice celkem

2 758

EXPOZICE MLÝN VELKÉ TĚŠANY

1 454

Burčák u mlýna

82

Mlýn Velké Těšany celkem

1 536

Muzejní tábor

42

MUZEUM CELKEM

84 459
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Návštěvnost Muzea Kroměřížska v letech 2000 - 2014
34 206

35 000

31 279
27 538
26 510

30 000
25 000
20 000

20 203

20 724
18 362

25 939
24 615
19 571

27 663
25 878
25 599
23 979

15 440

15 000
10 000
5 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Návštěvnost jednotlivých objektů Muzea Kroměřížska

30 000
25 000
20 000

muzeum

15 000

zámek Chropyně
lidová arch.Rymice

10 000

větrný mlýn Velké Těšany
5 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
Odborné výklady odborných pracovníků pro veřejnost probíhaly ve dnech otevřených dveří
muzea (Den kraje aj.) a také na vyžádání škol a dalších skupin návštěvníků u výstav a expozic v sídle
muzea. V běžném návštěvnickém provozu jsou podávány průvodkyněmi základní informace a také
součinnost při interaktivních programech doprovázejících výstavy. v expozicích na Zámku Chropyně,
ve skanzenu v Rymicích a Větrném mlýně u Velkých Těšan probíhají odborné výklady jako součást
prohlídky.

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Muzejní tábor 2014
Probíhal ve dvou turnusech. První turnus: 14. 7. – 18. 7. 2014, druhý turnus: 11. 8. – 15. 8. 2014.
Kapacita tábora byla 20 dětí a věková hranice byla stanovena od 7 do 12 let.
Cílem tohoto tábora bylo nabídnout veřejnosti službu, která je rodiči v době letních prázdnin velmi
žádaná – tedy pomoci zajistit hlídání dětí a současně jim nabídnout plnohodnotný program. Našim
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dalším úkolem bylo seznámit děti s funkcí muzea, odbornou činností a objekty, které jsou v muzejní
správě.
V pondělí se děti seznámily s jednotlivými expozicemi a činností odborných pracovníků,
v úterý jsme se vypravili do Divok po zelené naučné stezce a na ranč Grunt v Těšanech. Středu jsme
strávili na zámku Chropyně návštěvou výstavy Cestou křížů a výrobou drobných šperků. Ve čtvrtek
jsme jeli do Olomouce do Vlastivědného muzea a do svíčkárny Rodas. V pátek jsme uzavřeli náš
pětidenní maraton výšlapem na Hostýn. Rodiči byl tento tábor hodnocen pozitivně, což nás povzbuzuje
v této činnosti pokračovat i další letní prázdniny.
Další doplňkové akce uvedeny již v přehledu výstav.

5. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
Sborník z edice „Židé a Morava“ – příspěvky z XX. ročníku konference „Židé a Morava“, editor Petr
Pálka, ISBN 978-80-85945-70-6
Josef Váchal a Bobeš Svoboda, katalog k výstavě, editor Jiří Stránský, ISBN 978-80-85945-71-3

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Chybová, H.: Vzpomínka na zesnulého dr. V. Spurného, Zpravodaj města Kroměříž (ZMK)
Chybová, H.: Nejstarší kroměřížské pokladničky, ZMK
Chybová, H.: Z kroměřížského místopisu: „Na Kapli“, ZMK
Hnilicová, M.: Hulín. Město na křižovatkách. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014. kapitola
Hulín, Haná a národopis
Mercová, M.: Arcibiskupská vodárna v Kroměříži 1903 – 1963. Sborník XXXII. Mikulovského
sympozia. V tisku.
Mercová, M.: Sedmdesát pět let od založení tiskárny Karel Kryl Kroměříž (1939 – 1950). Sborník
Východní Morava. Dějiny, lidé a krajina. Vyd. Moravský zemský archiv v Brně. V tisku.
Mercová, M.: Břetislav Dadák (1936 – 2014). Sborník Východní Morava. Dějiny, lidé a krajina. Vyd.
Moravský zemský archiv v Brně. V tisku.
Pálka, P..: Trable kolem stavby okresního soudu a trestnice v Kroměříži. In: ZVUK Zlínského kraje,
jaro-léto 2014, s. 57-62.
Pálka, P.: O cestě k zápisu kroměřížských památek do seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO – II.část. In: Zpravodaj Klubu UNESCO Kroměříž I/2014, s. 3.
Pálka, P.: Pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje a Slovanské náměstí. In: Zpravodaj Klubu UNESCO
Kroměříž 2/2014, s. 3.
Pálka, P.: Německé rabování. Tři vzpomínky na okupaci. In: Kroměřížský deník
Pálka, P.: Do Kroměříže dorazili vojáci v roce 1968 o den později. In: Kroměřížský deník
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5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku,
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod.
Velkým přínosem pro účinnější marketing činností muzea byla aktualizace webových stránek.
Oproti dřívějším bylo dosaženo větší přehlednosti a zároveň došlo k velkému rozšíření informací.
Zásadně byl rozšířen obrazový materiál i možnost vkládat obrazové dokumenty k aktuálním výstavám
a akcím. Stránky byly rozšířeny i odkazem na WIKIPEDII, YOU TUBE a FACEBOOK. Zvláště na
facebooku došlo ke značnému navýšení zájemců a tako se rozšířil počet návštěvníků, kterým zasíláme
pravidelné informace o dění v muzeu. Je také více využíváno videonahrávek, k čemuž přispěla i

profesionální filmařka, která v muzeu od října pracuje v rámci dotačního titulu MPSV.
Je samozřejmě využíváno všech standardních marketingových postupů (média všeho
druhu, výlepové plochy, individuální e-maily). Již druhým rokem se osvědčují letáčky tištěné
k důležitým výstavám a akcím, které dobrovolníci nebo Česká pošta rozesílá do všech
domácností v Kroměříži.
Důležitými návštěvníky jsou školní děti a mládež celého okresu Kroměříž, neboť pro
ně muzeum připravuje speciální programy – zde jsme v kontaktu se všemi mateřskými školami
i školami základními a středními.
Rekordní návštěvnost tohoto roku ukazuje, že byl dobrý nejen výběr výstav a akcí, ale
i marketing muzea.







Pro pořad ČT Toulavá kamera – natáčení jednoho dílu seriálu „Záhady Toma Wizarda“ –
Rymice
Český rozhlas – historička v pořadu o historii Kroměříže
Rádio Proglas – historička v pořadu o výstavě „Cestou křížů“
ČT – pořad o historii rodiny Krylů a Karlovi Krylovi – historik muzea
Český rozhlas – redaktor zlínské redakce točí rozhovory s kurátory výstav a jiných akcí a to
téměř všech
pravidelná aktivita či články o výstavách a dění v muzeu – MF Dnes, Kroměřížský deník,
Týdeník Kroměřížska, INFO noviny, Zpravodaj města Kroměříže

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad)
Historik muzea Petr Pálka je členem redakční rady časopisu ZVUK.
Oba historici jsou i členy Klubu UNESCO Kroměříž a podílejí se i na publikační činnosti klubu.
Spolupráce s dalšími odbornými periodiky i periodiky dalšími je zřejmá z kapitol o publikační
činnosti pracovníků muzea.

6. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních EU) fondů
Částka: 57.000,- Kč
Subjekt: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě
Akce: Odborná praxe na pracovní místo administrativní pracovník
V rámci projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00062 – „Odborná praxe pro mladé do 30 let v Kraji Vysočina“
na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. JIA-SR-595/2014 uzavřené
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mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Jihlavě a Muzeem Kroměřížska, p. o. byl poskytnut
příspěvek pro výkon odborné praxe na pracovní místo administrativní pracovník.
Částka: 35.000,- Kč,
Subjekt: Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně
Akce: Odborná praxe na pracovní místo konzervátor.
V rámci projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00057 – „Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“
na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZLA-SR-386/2014 uzavřené
mezi Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou ve Zlíně a Muzeem Kroměřížska, p. o. byl poskytnut
příspěvek pro výkon odborné praxe na pracovní místo konzervátor.
Částka: 142.216,- Kč
Subjekt: Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně
Akce: Vzdělávací aktivity
Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00003 č Z-MR-232/2014 –
odborný anglický jazyk v muzejnictví – vzdělávací aktivity se účastní 16 osob.
Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00003 č Z-MR-233/2014 –
odborný německý jazyk v muzejnictví – vzdělávací aktivity se účastní 4 osoby.
Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00003 č Z-MR-234/2014 –
odborný italský jazyk v muzejnictví – vzdělávací aktivity se účastní 2 osoby.

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
Částka: 260.000,- Kč
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR
Akce: Oprava objektu č. p. 64 v Rymicích
Jednalo se o celkovou opravu slaměné krytiny na objektu lidové architektury v Rymicích. Stávající
slaměná krytina byla nahrazena novou krytinou, ze slaměných ručně vázaných došků.
Částka: 9.000,- Kč
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR
Akce: Konference Ludvík Kunz – osobnost české a evropské etnologie
Vědecká konference, kterou uspořádalo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži ve spolupráci
s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea a Českou národopisnou společností,
u příležitostí nedožitých 100. narozenin Ludvíka Kunze, upozornila na význam a smysl jeho dlouholeté
práce. Ludvík Kunz, který byl dlouholetý pracovník a ředitel Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea, se věnoval výzkumům v regionu Valašska, Hané, moravského Záhoří, a přispěl tak
k vymezení a dokumentaci tradiční lidové kultury.

6.3. Přijaté dary (nefinanční)
Nefinanční dary v roce 2014 nebyly přijaty.

6.4. Finanční pomoc sponzorů
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Částka: 50.000,- Kč
Subjekt: Město Kroměříž
Akce: Výstava „ARABELA“
Jednalo se o výstavu originálních kostýmů z pohádkového seriálu Arabela, jehož scénář napsal
kroměřížský rodák Miloš Macourek. Kostýmy zapůjčilo Barrandov Studio a.s. Pro děti byl připraven
pohádkový kvíz, omalovánky nebo možnost vyzkoušet si kostýmy pohádkových bytostí. Součástí
výstavy byly i ukázky z knižní tvorby Miloš Macourka.
Částka: 15.000,- Kč
Subjekt: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Akce: Výstava „Ve městě to žije“
Výstava vznikla ve spolupráci Muzea Kroměřížska v Kroměříži s Ornitologickou stanicí Muzea
Komenského v Přerově a umožnila nahlédnutí do života běžných městských živočichů. Výstava
představila biotopy center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad. Seznámila
návštěvníky s typickými druhy žijícími v těchto biotopech, s jejich změnami chování
a s přizpůsobováním se novým podmínkám.
Částka: 12.000,- Kč
Subjekt: Nadační fond obětem holocaustu
Akce: Vydání svazku „EDICE Židé a Morava XX“
Každoroční akcí organizovanou Muzeum Kroměřížska v Kroměříži je odborná konference s názvem
„Židé a Morava“. Z odborných příspěvků přednesených na konferenci je v následujícím roce vydáván
svazek. V roce 2014 to byl svazek příspěvků z 20. ročníku konference konané v roce 2013.

6.5. Příprava projektů a koncepcí
Akce: Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích
Byl vypracován investiční záměr na odstranění havarijního stavu a celkovou obnovu hrobky –
projektová část, na základě kterého byla zpracována projektová dokumentace statického zabezpečení
HMEE na zajišťuje odstranění nepříznivých vlivů zavodňování podloží, stabilizaci základů a řeší
potřebnou prostorovou tuhost horní stavby. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení statického
zabezpečení HMEE. Dále byly zahájeny práce na projektová dokumentace celkové obnovy HMEE,
která bude řešit obnovu hrobky, kaple, krypty, nástupní prostory, opravu spojovacího schodiště
a provedení terénních úprav.
Akce: Oprava větrného mlýnu v Rymicích
Jedná se o opravu dřevěné šindelové krytiny v rozsahu cca 10% dřevěným štípaným šindelem
hloubkově impregnovaným. Nátěr venkovního dřevěného pláště včetně dřevěné střechy bude proveden
na dokonale čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou
KARBOLINEUM - pigment ořech. Dále bude proveden vnitřní nátěr dřevěné nosné konstrukce,
dřevěného pláště a dřevěné střechy bezbarvým přípravkem BOCHEMIT jako ochrana proti
dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám. Bylo zažádáno o ohlášení udržovacích prací.
Akce: Oprava objektu č. p. 62 v Rymicích
Jedná se o opravu zadní části objektu tzv. přístodůlku Bude rozebrána střešní krytina a demontován
dřevěný pultový krov, který bude zpět namontován s tím, že poškozené dřevěné prvky krovu budou
vyměněny. Krytina bude položena nová z pálené tašky dvoudrážkové, barvy červené. Zdivo v SZ části
objektu bude vybouráno, taktéž část štítového zdiva z JZ a SV strany a opětovně vyzděno z cihel
pálených na MC 10. Venkovní omítky budou provedeny vápenné hladké, opatřené vápenným nátěrem
v odstínu bílá. Byla vypracována projektová dokumentace a bylo požádáno o vydání stavebního
povolení.
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II. PROVOZNÍ ČÁST
7. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Pravidelné měsíční porady vedoucích a odborných pracovníků, tento rok více zaměřených
na oblast péče o sbírkové předměty. Pracovní porady zainteresovaných pracovníků před realizacemi
výstav a akcí muzea – koordinace prací, realizační záležitosti, logistika atd. Pracovní porady
s vedoucími pracovníky při přípravě rozpočtu, plánování provozních záležitostí, údržby a oprav.
Předsezónní porady – příprava objektů a provozu (Rymice, Chropyně, Velké Těšany).
Kontrolní činnost je podchycena v části ekonomické a v části provozní.

8. PROVOZ A ÚDRŽBA
8.1. Provoz a údržba (včetně stavební)
Kroměříž č. p. 38 - muzeum
Oprava kanalizace
Na nádvoří budovy na Velkém náměstí došlo v listopadu 2013 k prasknutí kanalizace, při dešti
vtékala voda do přilehlé galerie ve sklepních prostorách. Příčina byla ve špatném uložení kameninového
potrubí z roku 1972. Bylo nutno kanalizaci vybourat a nahradit novým potrubím. Část těchto oprav
proběhla na konci roku 2013, v lednu 2014 byly tyto práce dokončeny a v místech, kde nebylo možné
kanalizaci obnažit, Byla použita metoda vložkování rukávcem.
Odstranění havarijního stavu kotelen
Po skončení topné sezóny došlo ke zrušení kotelen v přízemí objektu č. p. 38 a v podkroví
objektu č. p. 172. V nové technické místnosti v podkroví budovy č. p. 172 byla vybudována nová, pro
obě budovy společná kotelna se 3 kondenzačními kotli a výměníkem pro ohřev TUV.
Vnitřní rozvody topení zůstaly zachovány, pouze pro vytápění konferenčního sálu a přilehlých
prostor ve 3 NP. budovy Pilařova 172 byla osazena nová samostatná větev, aby bylo možné sál
ekonomicky vytápět i ve večerních hodinách a ve dnech pracovního volna, kdy jsou ostatní prostory
mimo provoz.
V půdním prostoru budovy Pilařova 172 byla osazena nová větrací vzduchotechnická jednotka
pro větrání konferenčního sálu a napojena na stávající VZT rozvody.
V prostorách bývalé podkrovní kotelny byla vybudována nová denní místnost pro zaměstnance
a šatny se sprchami.
Malby, nátěry
V budově Pilařova 172 bylo vymalováno schodiště a přilehlé chodby. Kovové zárubně
a výtahové dveře byly natřeny grafitovou barvou a bezbarvým lakem.
Ostatní opravy
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V únoru bylo nutné opravit prasklý rozvod ústředního topení v podlaze konferenčního sálu
a následně vysušit stropní a podlahovou konstrukci po úniku cca 200 l vody.
Z drobných oprav byly provedeny výměny osvětlovacích těles, opravy silnoproudé
elektroinstalace, čištění odpadních svodů, výměny vodovodních ventilů a opravy strojních zařízení
ve stolárně.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou, revize přenosných
elektrospotřebičů.
Kroměříž č. p. 471 – depozitář
Byl proveden nátěr plechové střešní krytiny. Stávající plechové šablony staré cca 30 let doposud
nebyly v minulosti ošetřeny žádným ochranným nátěrem, byly zoxidované a na cca 15 % plochy
začínaly korodovat. Zároveň byly doplněny spojovací prvky šablon (zatlučeny staré povolené hřebíky
a na cca 20 % plochy doplněny nové).
Dále bylo nutno na této budově vyměnit nástřešní žlab, který byl špatně osazený, takže při
přívalových deštích docházelo k zatékání.
Byly provedeny drobné opravy na silnoproudé elektroinstalaci, zejména opravy pohybových
čidel.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou. Na podzim se
uskutečnila prohlídka kotelny a seřízení kotlů před zahájením topné sezóny.
Chropyně č. p. 20 - zámek
Z drobných oprav byly provedeny opravy na silnoproudém rozvodu elektřiny a akumulačních
kamen. Byla provedena pravidelná revize EZS. Byly provedeny drobné opravy omítek a maleb
v přízemních výstavních prostorách.
Rymice – všechny objekty lidové architektury
Před zahájením průvodcovské sezóny byly po zimě opraveny omítky, obnoveny malby, nátěry
a proveden celkový úklid. Sezónně byla prováděna údržba zeleně.
Rymice č. p. 1 – tvrz
Byla prováděna běžná údržba.
Bylo provedeno doplnění střešních tašek po silném větru.
Rymice č. p. 3- hospodářská stavení
Byla provedena prohlídka střešní krytiny a doplněny chybějící tašky tak, aby pokud možno
nedocházelo k zatékání do objektu.
Rymice č. p. 6
Byla prováděna běžná údržba, líčení fasády sečení trávy.
Rymice č. p. 116 kovárna
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Byla prováděna běžná údržba, líčení fasády sečení trávy.
Rymice č. p. 14
Byla prováděna běžná údržba, líčení fasády sečení trávy.
Rymice č. p. 62
Byla prováděna běžná údržba, líčení fasády sečení trávy.
Rymice č. p. 64
Ve dvorní části objektu byla tlakovou vodou očištěna od mechu a prachu dřevěná šindelová
střecha a následně ošetřena ochranným nátěrem „Karbolineum extra“, odstín ořech. Byla prováděna
běžná údržba, líčení fasády sečení trávy.
Rymice č. p. 65
Byla prováděna běžná údržba, líčení fasády sečení trávy.
Rymice č. p. 104
Byla provedena kompletní výměna slaměných došků. Na výrobu došků se používá žitná sláma,
která se po zesečení dále zpracovává výhradně ručně, aby se zachovalo co nejdelší a co nejpevnější
stéblo. To je rozhodující pro kvalitu došků a následně pro životnost střechy. Stébla se nechávají dlouhá
podle vzrůstu slámy i s klásky. Před výrobou došků se sláma vymlátí na starém typu mlátičky. Došek
se vyrábí ze dvou svazků slámy, které se svážou povříslem, protisměrně překroutí, utáhnou a u úvazku
se zaseknou. Takto připravené se můžou vázat na střešní laty.
Hřeben střechy se zajistil tzv. štičáky máčenými ve směsi bláta a vody. Po zaschnutí se vytvořil povlak,
po kterém stéká rychleji voda a tím se hřeben chrání před zatékáním. Proti silnému větru byl hřeben
zajištěn dřevěnými kleštinami. Po ukončení vázání došků byla střecha zastřižena.
Ve dvorní části objektu byla tlakovou vodou očištěna od mechu a prachu dřevěná šindelová
střecha a následně ošetřena ochranným nátěrem „Karbolineum extra“, odstín ořech.
Velké Těšany – větrný mlýn
Byla prováděna běžná údržba, zejména zeleně v okolí mlýna.
Zdislavice – hrobka Marie von Ebner Eschenbach
V nejbližším okolí hrobky na pozemcích Muzea Kroměřížska byla prováděna nejnutnější
údržba zeleně.
Po schválení investičního záměru “Muzeum Kroměřížska p. o. - Odstranění havarijního stavu
a celková obnova hrobky Marie von Ebner Eschenbach ve Zdislavicích-projektová část“ proběhlo
výběrové řízení na dodavatele projektu. Do konce roku 2014 byl vypracována statická část dokumentace
(odstranění havarijního stavu) ve stupni pro stavební povolení a následně ve stupni pro provádění stavby
a byla podána žádost o stavební povolení. Byl také vypracován stavebně historický průzkum, na jehož
základě bude v roce 2015 dopracována stavební dokumentace v části celková obnova hrobky.
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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. Byly vyměněny baterie v bezdrátových čidlech
v expozici Maxe Švabinského.
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. Z důvodu úderu blesku byla nutná oprava ústředny EZS.
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.
Rymice č. p. 3 - sýpka
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Byla
provedena oprava čidel.
Rymice č. p. 62, 64, 65
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech
bezdrátových čidel.

8.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V měsíci lednu proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce všech zaměstnanců muzea
bezpečnostním technikem 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 leden 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, visuální kontrola RHP a hydrantů. Revize RHP a hydrantů
ve všech objektech muzea byly prováděny v ročním cyklu smluvní firmou.

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.
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Průběžně je evidován a odevzdáván do firmy BIOPAS s.r.o. nebezpečný odpad – zářivky,
nádoby od chemikálií.

9. VÝPOČETNÍ TECHNIKA
9.1. Počítačové sítě (instalace, údržba, rozvoj)
Počet PC v muzeu celkem
z toho:
pracovníci muzea
ostatní

37
25
3

PC s dotykovými obrazovkami
v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města

9

Počet PC s připojením na internet
Počet PC s e-mailovou adresou
Počet PC pro veřejnost

27
21
1

V muzeu je počítačem vybaven každý pracovník (nebo pracoviště), který jej potřebuje ke své
práci. Každý rok je část PC obměňována, neboť je nutno dbát, aby nedošlo k normálnímu zastarání
techniky, neboť to přináší problémy v kompatibilitě jednotlivých PC a funkčnosti nových programů
(software). Z těchto důvodů bylo pořízeno 6 nových počítačů, 4 monitory a 2 tiskárny.
Pro bezpečnost uchování důležitých dat jsou využívány externí disky společné i individuální
a také zálohovací zařízení k úložišti. Správci sbírek pak mají k dispozici nové externí disky.
V přednáškovém sále byl instalován router s možností připojení účastníků přednášek či konferencí
k internetu přes WiFi.
Péči o hardware i počítačové sítě a programy zajišťuje pro muzeum externí profesionální
pracovník IT.

9.2. Internet, www stránky, využívání e-mailu
Přehled o připojení PC na internet a e-mailových adres je uvedeno výše v kapitole 9. 1.
V tomto roce byly spuštěny aktualizované a informačně obohacené webové stránky muzea
a jejich pojetí se liší v tom, že jsou daleko účinnější pro marketing a informační dopad.
Elektronická pošta slouží jednak pro služební komunikaci pracovníků a jednak pro informování
veřejnosti a marketing.
V systému je také vyčleněn interní komunikační prostor pro sdílení důležitých informací a dat
pro pracovníky muzea.
Účinně je využíván i Facebook a videa na Youtube – především pro návštěvníky muzea a média.
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