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ÚVOD 
 

Hodnocení roku 2016 v Muzeu Kroměřížska začněme v blízké budoucnosti. V roce 2016 byly 
totiž položeny základy pro příští rozvoj muzea, který zásadně oživí a obohatí jak nabídku muzea pro 
veřejnost, tak i technický stav budov a komfort návštěvníků. V červenci jsme 2016 odevzdali 
přihlášku, kterou se ucházíme o čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) v programu „Muzea“. Jde o celkovou revitalizaci budov sídla muzea na Velkém náměstí 
v Kroměříži, při níž vzniknou nové výstavní prostory, tří nové expozice a nová recepce muzea. 
Vyřešen bude i bezbariérový přístup do všech výstavních i expozičních prostor vč. vybudování 
sociálních zařízení. Revitalizace představuje náklad přes 40 mil. Kč. Přihláška byla přijata, i když 
oficiální  vyjádření  očekáváme  až  počátkem  roku 2017.  Také jsme připravili koncept rekonstrukce 
a využití budov hospodářského dvora v Rymicích, jehož objekty jsou desetiletí v havarijním stavu, 
neboť na jejich  obnovu  je   třeba prostředků přes 100 mil Kč. Koncept je základem pro příští obnovu 
a využití, která se jeví nanejvýš nutnou.  
 
 V oblasti  péče  o  sbírky  jsme  pokračovali  v   systematické  práci,    která  zdárně  pokročila 
i v situaci, kdy v průběhu roku odešly dvě kolegyně – etnografka a archeoložka na mateřskou 
dovolenou a nastoupily za ně dvě čerstvé absolventky a také odešla dlouholetá archeoložka muzea do 
důchodu. Zaměřili jsme se hlavně na zpracování a zdokonalení lokačních seznamů a evidence, vč. 
aktualizací do CES.  
 
 Připravili jsme 18 nových výstav a byla vytvořena jedna stálá expozice na Zámku Chropyně – 
foto z historie města. Největší zájem byl o výstavu Fenomén MERKUR, návštěvností 8,5 tis. zájemců 
se řadí k nejnavštěvovanějším výstavám v historii muzea. Úspěšná byla i výstava připomínající 90. 
výročí narození kroměřížského rodáka, spisovatele a scenáristy Miloše Macourka – 5 tis. návštěvníků. 
Programy pro školy navštívilo téměř 4 tis. dětí a mládeže. Zájem byl i o stálé expozice. Celkově však 
došlo k poklesu návštěvníků oproti rokům 2014 a 2015, které byly dlouhodobě vysoce nadprůměrné. 
Návštěvnost v roce 2016 můžeme označit jako nadprůměrnou v další časové ose.  
 
 V oblasti péče o svěřený majetek bylo využito i dotačních titulů Ministerstva kultury, tentokrát 
na opravu větrného mlýna ve Velkých Těšanech, ale i na objekty lidové architektury v Rymicích. 
Celkově byla získána dotace 750 tis. Kč. Probíhala i obvyklá údržba a opravy objektů. 
  
             Podrobnější informace následují v jednotlivých kapitolách. 
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I. ODBORNÁ ČÁST 
 
 

1. ČINNOST SBÍRKOTVORNÁ A PÉ ČE 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   2816 ks (19 celků)  
Historie   46   
Přírodověda   4   
Etnografie   225 
Výtvarné umění  93 
Historický nábytek  1  
   
 

        ∑ 3185 ks  + 19 celků   
 
 
Evidence knižních přírůstků 
 
Evidence knihovních jednotek (KJ) knihovním systému Clavius: 
Přírůstek v roce 2016: 407 nových KJ.  
 
Stav fondu k 31. 12. 2016 41.035 KJ. 
Žádná přírůstková čísla nebyla v r. 2016 vyřazena. 
Počet odebíraných periodik a sborníků: 63 titulů. 
K 31. 12. 2016 zrevidováno, opraveno 20.652 KJ evidovaných v knihovním systému Clavius. 
   
 
1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC 
 
 
      Nové karty  Přepsané karty 
Archeologie     189   573 
Historie     -   247 
Přírodověda     100   - 
Etnografie     -    1832 
Výtvarné umění    9   - 
Dokumentace regionu    6   1027 
Fotodokumentace    498   
Historický nábytek    -   43 
 
                     ∑  802 ks   3722 ks 
 
Do CES bylo za roku 2016 zapsáno 1002 evidenčních čísel sbírkových předmětů. 
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1.3. Inventarizace  části  sbírkového  a  knihovního  fondu  včetně  zpracování protokolu 
a všech náležitostí 
 
Sbírkový fond 
Archeologie     863 
Historie     685 
Etnografie     1110 
Přírodní vědy     401 
Výtvarné umění    530 
Historický nábytek    53 
Dokumentace regionu    239    
 

                   ∑ 3881 ks 
 
   

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 p ředložení knih řediteli 
 
 Ve všech depozitářích pravidelná kontrola a evidence klimatických podmínek, vedení knihy 
návštěv a pohybu sbírkových předmětů. Taktéž prováděn úklid. Vzhledem k charakteru místností na 
tvrzi v Rymicích není řešitelná optimální regulace vlhkosti a teploty v depu etnografie. Ve všech 
depozitářích intenzivně zpracovávány lokační seznamy. Prováděno plynování proti škůdcům a plísním 
– v depozitářích i v expozicích, kde jsou umístěny sbírkové předměty. 
 Nejslabším místem je péče o sbírkové předměty z oboru etnografie, které jsou umístěny 
v prostorách hospodářských budov v areálu tvrze v Rymicích. Komplikuje to nejen práci se sbírkami- 
evidenci a inventarizaci, ale hrozí i poškození sbírek. Muzeum se dlouhodobě snaží o získání financí 
na opravy budov hospodářského dvora, aby sbírkové předměty byly uloženy v optimálních 
podmínkách. Proto jsme letos nechali vypracovat koncept řešící využití budov a také potřebné finanční 
prostředky, které činí kolem 160 mil. Kč. V opravených budovách by byly uloženy nejen sbírky 
etnografické (vozy, kočárky, zemědělské stroje a nářadí), ale i sbírky archeologické, které pocházejí 
z nálezů při budování silniční a dálniční sítě na území okresu Kroměříž. Rozsah těchto nálezů je 
prozatím kolem dvou tisíc „banánovek“ a je uložen v prostorách Archeologického ústavu Olomouc na 
území Olomouckého kraje a naše muzeum hradí ročně 80 tis. Kč za nájem. 
 
 
1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 
 

Muzeum jako zapůjčující: 
 

- Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Kroměříž – 1 ks 
badatelské účely 

- Národní památkový ústav  - územní památková správa Kroměříž, SZ Lysice – 8 ks 
Výstava Marie von Ebner – Eschenbach – Žena tří století 

- Jiřina Janoštíková, Kroměříž – 2 ks 
za účelem restaurování 

- Městský úřad Velká Bystřice – 4 ks 
Výstava Lidový rok 

- Archeologický ústav AVČR Brno – 34 ks 
za účelem studijním a dokumentačním 

- Město Hulín – 17 ks 
výstava „Bez šátku či věnečku není vidět Hanačku“ 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 
 
 

8 
 

- Státní okresní archiv Kroměříž – 9 ks 
výstava „Kroměříž v době Karla IV“ 

- Státní okresní archiv Kroměříž – 5 ks 
výstava „Svatby v zrcadle dějin“ 

- Základní škola Chropyně – 1 ks 
besídka žáků 1. stupně 

- Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity Brno – 120 ks 
za účelem studijním a dokumentačním 

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
odborné zpracování – 148 ks 

- Východočeská galerie v Pardubicích – 3 ks 
výstava „Max Švabinský, Rudolf Vejrych a Kozlov“ 

- TEXTIL INVEST s. r. o. Praha 1 – 3 ks 
výstava současných českých výtvarníků  

- Obec Dřínov – 2 ks 
výstava „Výsadek S1/R“ 

- Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě – 3 ks 
výstava „Svět mechanické hudby aneb zlaté časy automatofonů“ 

- Archeologický ústav AV ČR Praha – 2 ks 
za účelem provedení rentgenového snímkování a metalografické analýzy 

- Moravské zemské muzeum – 18 ks 
za účelem studijním a dokumentačním 

- Roman Bašta, Trávník -1 ks 
za účelem kladení věnců k Mesenskému 

- Vlastivědné muzeum v Olomouci – 2 ks 
Stálá expozice „Od kolébky do hrobu“ 

- Muzeum košíkářství Morkovice – 140 ks 
 stálá expozice 

- Moravské zemské muzeum – 3 ks 
 stálá expozice 

- Matice Svatohostýnská – 73 ks 
 stálá expozice 
 
Celkem: 599 ks 

 
Muzeum jako vypůjčující: 
 

- Výstava Neznámé světy 
 Peter Kozma – 86 ks 
- Výstava Pradědeček po škole 
 Muzeum Komenského v Přerově – 242 ks 
- Výstava Fenomén MERKUR  
 Jiří Mládek –  250 ks 
- Výstava Macourek, Born 
 Adolf Born – 20 ks 
- Výstava Macourek, Born 
 Jiřina Macourková – 49 ks 
- Stálá expozice Historie ukrytá pod dlažbou města 
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 Moravské zemské muzeum – 37 ks 
- Expozice na tvrzi v Rymicích 
 Městské kulturní středisko Holešov – 1 ks 
- Výstava Jak se žije s handicapem 
 A- ORTO  – 5 ks 
- Výstava Jak se žije s handicapem 
 Moravské zemské muzeum –  50 ks 
- Výstava „Krví a železem“ 
 Muzeum města Ústí nad Labem – 9 ks 
- Výstava „Krví a železem“ 
 Městské muzeum a galerie Polička – 1 ks 
- Výstava Kuchyně našich babiček 
 Vlastivědné muzeum v Šumperku – 11 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: 778  ks 

 
1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnost konzervačního oddělení 
 
 
Počty konzervovaných sbírkových předmětů dle oborů: 
 
Archeologie   1451 
Historie  19 
Historický nábytek  11 
Výtvarné umění  21 
Etnografie   16 
Zbraně Chropyně   695 (majetek Arcibiskupství olomouckého ve správě MK) 

 
 
Celkem    ∑ 2213 
  
 
 
2. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 
 
2.1. Vlastní odborné aktivity 
 

Práce   se   sbírkami,   spolupráce   s   badateli,   školami   a   dalšími  institucemi,  konzultace 
a poradenství se studenty či laickou veřejností a příprava a kurátorství výstav muzea je standardní 
náplň práce všech odborných pracovníků a tvoří velkou část jejich práce. V textu jsou tudíž 
zmiňovány jen další výrazné činnosti. 
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Archeologie 
 
V pololetí roku došlo k odchodu Mgr. Heleny Chybové, dlouholeté pracovnice – archeoložky. Od 
začátku roku již pracovala na částečný úvazek. Nová archeoložka, Mgr. Pavlína Janíková odešla 
v březnu na mateřskou dovolenou, takže byla přijata nová archeoložka Mgr. Lenka Běhounková jako 
zástup. Velmi rychle se zapracovala a zorientovala. Těžiště její práce spočívalo v práci 
s archeologickými sbírkami. 
Archeologické dohledy ve městě Kroměříži v pěti případech, např. Riegrovo náměstí, Ztracená ulice – 
dvě etapy, Velké náměstí). 
V péči o sbírky byl učiněn velký pokrok, což je velmi pozitivní, neboť v posledních letech se práci 
v depozitáři nevěnovalo tolik pozornosti. 
Nálezy byly  nově  seřazeny abecedně dle jednotlivých lokalit. Samostatně byl uložen antropologický 
a osteologický materiál a dřevěné artefakty. Poté byly sestaveny lokační seznamy. V rámci příprav na 
revizi byla pozornost věnována starším výzkumům a povrchovým sběrům a také předmětům 
umístěným v expozici Příroda a člověk a na Zámku Chropyně. Vyskytly se nesrovnalosti, které je 
třeba   vyjasnit.  Během    této   práce   byly   také   předměty   manuálně   popsány   inventarizačními 
a přírůstkovými čísly, umístěny do nových sáčků a krabic a opatřeny řádnými popisky. Velkým 
přínosem bylo vyčlenění jedné pracovnice, která se soustavně zabývá prací se sbírkami pod dohledem 
archeoložky. 
Pokračovala i digitalizace sbírek – např. bronzového depotu z Přestavlk. 
Archeologické   pracoviště   bylo   také   vybaveno  nezbytnými   potřebami  –  trasírky,  GPS  přístroj 
i dokumentační potřeby. Byl doplněn i zmíněný obalový a úložný materiál, který nahradil stávající 
nevyhovující (neuzavřené přepravky či krabice, poškozené sáčky atd.). 
Pro uložení železných artefaktů pořízená polyethylénová fólie a plastové boxy. 
Po dohodě s Arch. ústavem Brno jsme se zapojili do projektu jednotné databáze Megalit. Bylo bohužel 
zjištěno, že některé starší zprávy o výzkumech chybějí, takže budou poskytnuty jen ty, které jsou 
k dispozici.  
Vypracovány nové formuláře smluv a vzory investorských zpráv o provedení záchranných arch. 
výzkumů 
Účast v pracovní skupině, která připravovala nové stálé expozice pro projekt IROP – revitalizace 
budov Muzea Kroměřížska. 
 
 
Historie a dokumentace regionu 
 
Historička věnovala,  spolu  s dalšími  kolegy,  značnou pozornost vytváření základní koncepce a poté 
i tvorbě obsahu nových expozic, které by v muzeu měly být realizovány v rámci poskytnuté dotace 
z IROP v letech 2017 – 2020. Pokud bude žádost přijata a projekt realizován, půjde o celkovou 
revitalizaci budov sídla muzea v Kroměříži. Po složité diskuzi bylo rozhodnuto, že zastaralá expozice 
Příroda a  člověk  bude  zrušena a  bude  vybudována  nová  historická expozice, zaměřená  na  dějiny 
a události města Kroměříže v 19. a 20. století. Nová expozice bude navazovat na expozici Historie 
ukrytá pod dlažbou města, která postihuje dějiny města od pravěku po baroko. Expozice novějších 
dějin dosud chyběla,  přitom  právě  období  19.  a 20. století bylo významné nejen z regionálního, ale 
i celostátního hlediska.  Po vyjasnění obsahu expozice bylo vypracováno podrobné libreto a scénář až 
do fáze projektu. Projekt zpracovala odborná firma a na pravidelných pracovních schůzkách se 
účastnila nejen historička, ale i další odborní pracovníci, projektová manažerka i technik muzea.  
Další scénář, libreto i realizace se týkaly nové expozice v Zámku Chropyně v rámci nové prohlídkové 
trasy „Vyhlídka“ - Fotografie ze staré Chropyně. 
Dálší činnost - výstava „Padákového výsadku S/R“ pro obec Dřínov. Textová část o J. Miličovi 
z Kroměříže pro výstavu „Kroměříž v době Karla IV.“. 
Práce ve skupině při KÚ ZK zabývající se digitalizací a zpřístupněním sbírkových předmětů. 
Historička také metodicky vede odborné pracovníky, zejména v oblasti práce se sbírkami – to vyplývá 
z její funkce zástupce ředitele. 
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Editorství sborníku z 22. konference „Židé a Morava“, jeho realizace. Příprava 23. ročníku 
konference. Zpracování odborné statě ke konferenci. Přepis audiozáznamu z 1. ročníku konference 
Židé a Morava – proslovy z odhalení památníku obětem holocaustu Olbrama Zoubka.  
 
 
 
Přírodní vědy 
 
Účast v pracovní skupině, která připravovala záměr a scénář pro zpracování projektu nové expozice 
muzea „Poklady staré půdy“ – realizace po schválení celého projektu IROP – Revitalizace budov 
muzea v Kroměříži. Tato expozice je další novou prezentací sbírek muzea ze všech oborů a bude 
vytvořena v půdním prostoru muzea, kde bude zachován ráz staré půdy. 
Příprava a realizace akcí a programů „Den Země“, Den kraje, Včelařství a Bylinkářství. Příprava 
projektu Voňavá kouzla pro roku 2017. 
Etnografie 
Spolupráce na projektu „Včelařství“ a „Bylinkářství“ s přírodovědkyní. Spolupráce na akci „Dožínky 
Zlínského kraje“ a realizace výstavy „Příběh chleba“.  
Příprava a realizace akcí ve spolupráci se základní a mateřskou školou Rymice a obecním úřadem.  
Programová náplň nové akce města Kroměříž – Hanácký den. Metodické vedení Muzea Fr. Skopalíka 
v Záhlinicích. 
 
 
Výtvarné umění a propagace muzea 
 
Mimo standardní  práci se sbírkovými předměty a kurátorství některých výstav, velký podíl práce činí 
i grafické zpracování veškerých propagačních materiálů, pozvánek a plakátů muzea. Za rok to činí cca 
30 ucelených grafických „zakázek“.  Tyto  práce  jsou vysoce  profesionální  a  přínos  pro muzeum je 
i finanční, neboť není využíváno externích firem. Přínosný byl i podíl v pracovní skupině, která se 
věnovala koncepci a finální podobě expozice „Poklady ze staré půdy“ v rámci přípravy projektů pro 
přihlášku do IROP – viz výše. 
 
 
Etnografie 
 
Etnografka muzea Mgr. Markéta Hnilicová odešla v druhé polovině roku na mateřskou dovolenou a na 
zástup byla přijata Mgr. Barbora Poláková, která se rychle zapracovala a pokračovala především 
s prací se sbírkami v oblasti evidence a lokačních seznamů. 
Dále - spolupráce na projektu „Včelařství“ a „Bylinkářství“ s přírodovědkyní. Spolupráce na akci 
„Dožínky Zlínského kraje“ a realizace výstavy „Příběh chleba“.  
Příprava a realizace akcí ve spolupráci se základní a mateřskou školou Rymice a obecním úřadem.  
Programová náplň nové akce města Kroměříž – Hanácký den. Metodické vedení Muzea Fr. Skopalíka 
v Záhlinicích. 
 
 
Fotodokumentace a fotoarchiv 
 
Fotodokumentace veškerých výstav a akcí muzea. Zajišťování ozvučení a technická podpora 
konferencí a přednášek. Foto velké kolekce obrazů T. Měšťánka pro katalog. Dokumentace proměn 
města Kroměříž – nových staveb, rekonstrukcí event. demolicí. Ve spolupráci s odbornými pracovníky 
digitalizování sbírkových předmětů. Celkem zdigitalizováno 519 předmětů ze všech oborů. Bylo 
pořízeno 498 nových karet digitálních fotografií. Práce ve skupině při KÚZK v rámci projektu 
„Zpřístupnění digitalizovaných sbírkových předmětů odborně i široké veřejnosti.  
Ke konce roku odešel do důchodu dlouholetý foto-pracovník Roman Bašta a byl vystřídán Mgr. 
Alešem Vrtalem. 
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Knihovna 
 
Odborná knihovna ke konci roku čítala 41,035 knižních jednotek a v roce 2016 se rozrostla o 407 
nových. Knihovna shromažďuje především literaturu a periodika či sborníky z oblasti historie, 
kunsthistorie,  archeologie,  přírodních  i  společenských  věd a  snaží  se  shromažďovat  i  publikace 
a tiskoviny charakteru regionálního. Průběžně odebíráme periodika v počtu 63 kusů. V knihovních 
systému Clavius je prozatím zrevidovaných a opravených 20.652 KJ. Registrovaných uživatelů bylo 
143 a bylo uskutečněno 2.102 výpůjček. 
Knihovna také zajišťuje servis a vyhledávání podkladů pro badatele, studenty i laickou veřejnost – 
rešerše,  vyhledávání  literatury  a článků.  Pro  školní  třídy zajišťuje  přednášky  o práci s literaturou 
a orientace v on-line katalogu, zpracování studentských prací, používání poznámkového aparátu atd. 
Spolupracuje také s Krajskou knihovnou FB ve Zlíně a ostatními muzejními knihovnami, Státním 
okresním archivem. Knihovnou Kroměřížska aj., např. při výměně a doplňování regionálních tiskovin, 
sdílení informací při aplikaci pravidel RDA, při tvorbě heslářů. Knihovnice je členkou Knihovnické 
komise AMG, pravidelně se účastní seminářů a školení a pracuje také v pracovní skupině „Centrum 
pro zpřístupnění digitálního obsahu“ při KÚ ZK. 
 
 
Konzervátoři 
 
Mimo standardní činnost vyplývající z potřeb ochrany a konzervace sbírkových předmětů je vedoucí 
konzervátorů zároveň kurátor  podsbírky Umělecké řemeslo, obsahující především historický nábytek 
a je také má pověření k monitorování potřeb vybavení a podmínek v depozitářích sbírkových 
předmětů. 
Vzhledem k personálnímu složení muzea, a v roce 2016 také   absence  výstaváře (dlouhodobá nemoc 
a odchod) pomáhají konzervátoři také při přípravě výstav, instalací a adjustaci. 
Vedoucí   konzervátor   také    spolupracoval   při  tvorbě   projektu  nových  expozic  „Historie času“ 
a „poklady staré půdy“ pro projekt IROP „Revitalizace budovy MK“. Tato expozice bude třetí novou 
stálou prezentací, která představí sbírky muzea vztahující se k měření času.  
Pravidelná účast na školeních a členství v komisi konzervátorů-restaurátorů AMG. V roce 2016 bylo 
zkonzervováno celkem 2213 sbírkových předmětů. Dále byla např. napuštěna dřevěná podlaha 
v kovárně v Rymicích, renovace dveří na Včelím domku, výměna oje u Větrného mlýna v Rymicích, 
instalace mříží v depozitáři. 
 
 
2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty 
 
Archeologie   10 
Historie   26 
Přírodní vědy   6 
Etnografie   18 
Výtvarné umění  4 
Knihovna   3 
_______________________________________________________________________________ 

 ∑ 67 
 
Celkem bylo uskutečněno 67 spoluprací s externími badateli a jinými odbornými subjekty. 
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2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 
 
23. konference „Židé a Morava“, 9. 11. 2016 
 
 
2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty 
 
Odborní pracovníci absolvovali tyto konference či semináře: 
 
- Přehledy  výzkumů  na  Moravě  a  ve  Slezsku v roce 2015,  pořádala  Archaia  Brno  ve spolupráci 
s Muzeem města Brna, Brno – Špilberk, (27. 4. 2016) 
- XLIV. seminář archeologů muzeí a institucí památkové péče: Budoucnost uchovávání movitých 
archeologických nálezů, Oblastní muzeum v Mostě a AMG, Most (25. – 27. 5. 2016) 
- Konference Čs. legionáři ve 2. světové válce, Praha, březen 2016 
- mezinárodní konference Muzeum a změna (Praha 22. 24. 11. 2016), pořádané AMG, Ministerstvem 
kultury ČR, Národním archivem atd. 
- Mezinárodní vědecká konferenci Vojenského historického ústavu Praha, Poslanecké sněmovny 
Parlamentu  České  republiky  a  Ministerstva  obrany  České  republiky  „1916  –  v  pasti války, mír 
v nedohlednu“ (Praha, 20. – 21. 9. 2016) 
- XXXIII. Mikulovské sympoziu, 5. – 6. října 2016 „Rok 1866 na Moravě“ 
- 21. veletrh muzeí České republiky (Třebíč, 25. 5. 2016) 
- Seminář Komise  regionální  historie  Moravy  a  Slezska  pořádaný  ve spolupráci s Asociací muzeí 
a galerií ČR, Brno, 25. 5. 2016 
- Kolokvium Přerov „Jak pracuje tým“, Muzeum Komenského Přerov, červen 2016 
- Mezinárodní seminář Pozůstatky minulosti nebo laboratoře modernity? Židovské politické obce na 
Moravě po roce 1848 a jejich archivní prameny. Na semináři měl P. Pálka přednášku: Sjednocování 
obcí křesťanské a politické židovské v jedno město Holešov 1918/19. Seminář pořádalo Centrum 
judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci, Židovské muzeum v Praze, 
Masarykův ústav, archiv Akademie věd ČR v rámci mezinárodního projektu Yeruscha.  (4.5. 2016) 
- Podzimní setkání muzejních botaniků .18. 10. 2016. Botanické oddělení Moravské zemské muzeum 
Brno 
- Mezinárodní konference Muzeum a změna , 22. – 24. 11. 2016, Národní archiv Praha  
- XVI. krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji    
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT – 13240/2013-201, VP 7-944/2016, 1.12. 2016 – 14/15 
Baťův institut, Zlín 
- Možnosti prezentace a udržitelnosti péče o památky lidové architektury, Zámecký pivovar 
v Litomyšli, 3. 6. 
- Každoroční přednáška ve Slováckém Muzeu „Práce restaurátora“.    
- Seminář paměťových institucí okresu Kroměříž „ Koncepce rozvoje knihoven do r. 2020“ – 
Knihovna Kroměřížska, 15.3. 
- Mezikrajské zasedání Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR Jihomoravského a Zlínského 
kraje - Moravská galerie v Brně, 18.4. 
- 40. celostátní  seminář  knihovníků muzeí a galerií AMG ČR - Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové, 13.- 15. 4. 
- Regionální zasedání knihovníků muzeí a galerií Zlínského kraje -Muzeum J.A. Komenského 
Uherský Brod, 20.10. 
– XV. seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje - Metodické centrum zahradní kultury 
v Kroměříži, 2.12. 
- Školení v Moravském muzeu v Brně – Citem k nové verzi programu CESIK. 
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3. METODICKÁ A EDUKA ČNÍ 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 
 
4. 1. – 4. 3.      Čistota – půl zdraví 
Interaktivní program pro školní třídy zaměřený na péči o lidské tělo od pravěku po současnost. 
Zajímavým způsobem přibližoval vývoj hygienických návyků člověka od pradávna do nedávna. Děti 
se dozvěděly, jak vypadalo první mýdlo, zubní kartáček, pasta, parfém, atd. 
I to, že lidé ve starověku pečovali o sebe mnohem lépe než o pár století později ve středověku. 
Ve výstavě byla řada předmětů a činností k tvůrčí manipulaci. 
Součástí byla dílnička, ve které si děti vyrobily vlastní originální mýdélko. 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví 
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ 
 
24. 3. – 9. 6.   Pradědeček po škole 
Výstava s interaktivním programem pro školy a školky Pradědeček po škole aneb „ Uč se synu 
moudrým býti“ byla rozdělena na dvě části. V první se představila škola z Rakousko-Uherska, v druhé 
pak škola 50. let 20. století.  Kromě dobového interiéru tříd zde byly k vidění historické pomůcky jako 
jsou mapy, učebnice, sešity, modely do fyziky, chemie, atd. 
Malí  i  velcí  si  mohli  také vyzkoušet,  jaké  to bylo psát na břidlicové tabulky či krasopisně s perem 
a kalamářem. Pro nezbedníky byla nachystaná oslovská lavice a opravdová rákoska. 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět 
Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ 
 
13. 9. - 27. 11.    Jak se žije s handicapem 
Ojedinělý interaktivní projekt přibližující dětským návštěvníkům zajímavou formou svět lidí  
s postižením zraku, sluchu a hybnosti – jejich běžné denní povinnosti, starosti, ale i radosti. Děti se 
také dozvěděly, jak účelně pomoci, pokud to postižený člověk potřebuje. 
Výstava byla doplněna o videotelefony, počítače s kurzem znakové řeči, Pichtův psací stroj, dráhu  
pro vozíčkáře, atd.. Díky různým aktivitám se mohli malí i velcí návštěvníci vžít do role postiženého  
a sami se přesvědčit, jak složité mohou být věci zdánlivě jednoduché.  
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Člověk a společnost 
Program je určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ. 
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7. 11.  – 28. 2. 2017   Malá lekce etikety 
Interaktivní program pro školy "Malá lekce etikety" ve výstavě "Příběhy svatebních šatů". 
V první části programu byly hravou formou prezentovány každodenní situace např.: při stolování, na 
ulici, na návštěvě a jejich správné zvládnutí z hlediska etikety. Druhou částí programu tvořila dílna, ve 
které si děti vyráběly originální foto rámeček. 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět 
Program byl určen pro. MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a pro SŠ. 
 
 
3.1.2. Pravidelné programy pro školy 
 
Velikonoce a Pesach 
Tradiční velikonoční program, zaměřený na kořeny velikonočních svátků v židovství a křesťanství, 
doplněný o další zajímavosti ze slavení židovských svátků, košér stravování, způsobu očisty a výuky 
tradičního židovského tance. Na závěr byla připravena výtvarná dílna, kde si děti vyrobily malou 
velikonoční dekoraci. 
 Program určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ. 
 
3. 12  – 5. 2. 2017  Kuchyně našich babiček 

Program zaměřený na vánoční zvyky a tradice, situovaný do výstavy  dobových kuchyní, 
kuchyňských pomocníků a drobných spotřebičů z období konce 19. století do poloviny 20. století, to 
vše laděno do vánoční atmosféry. Výstava byla doplněna o soukromou sbírku perníkových dekorací 
sběratelky Ivy Velískové  
Program určen určený pro: MŠ, I. stupeň ZŠ. 
 
 
Tvořivé dílny pro děti 
 
30. 1.  Čokoládové pokušení 
Dílna k derniéře výstavy Čokoládové pokušení, výroba a zdobení cukrovinek a dortíků. 
2. 2. a 4. 2.  Jarní prázdninová dílna  
Prázdninové vyrábění s veselými zvířátky, rozkvetlými přáníčky, zápichy do květináčů a dalších 
originální dekorací s jarní tematikou. 
20. 2. Hrní čková dílna 
Zdobení hrnečků různými výtvarnými technikami. 
19. 3. Velikonoční dílna 
Výroba velikonočních dekorací z papíru a přírodních materiálů jako jsou: jarní přáníčka, obrázky do 
oken, veselí zajíčci, slepičky, ovečky atd. 
20. 4.  Dílna ke Dni Země 
Výroba květináčků z  recyklovatelných materiálů. 
23. 4.  Jarní tvoření 
Výroba jarních věnečků a dekorací z přírodních materiálů. 
28. 5. Šperkování 
Výroba šperků  z  textilií, korálků, knoflíčků a jiných běžně dostupných materiálů.  
17. 9.  Pohádkové vyrábění 
Výroba originálních školních pomůcek jako jsou pravítka, záložky, magnetky, termo hrnečky nebo 
kufříky na prázdninové poklady. To vše navíc ozdobené oblíbenými pohádkovými hrdiny. 
26.- 27. 10. Podzimní prázdninové dílny 
Výroba veselých dekorací a originálních drobností s podzimní tématikou. 
28. 11. Kouzelná světýlka  
Výroba originálních svícínků a zdobení svíček, pro zpříjemnění atmosféry podzimních večerů. 
3. 12.  Vánoční vyrábění 
Výroba drobných vánočních dárků a dekorací. 
5. – 9. 12. Mikulášské dílny 
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Tematické dílny pro školy a veřejnost. Výroba perníků a papírových dekorací s tradičními 
postavičkami Mikuláše, čerta a anděla. 
 
7. 5.    Zámecká noc v Chropyni 
Interaktivní hry prověřující bystrost, rychlost, sílu a vytrvalost, tedy dovednosti, které by měl mít 
dobrý voják. Pro všechny byla připravena malá odměna. 
 
22. června - 4. září Macourek, Born a spol. 
Interaktivní část k výstavě Macourek, Born a spol. Kostýmy pro malé i velké inspirované 
nejznámějšími animovanými postavičkami. Součástí i čtenářský koutek. 
 
Muzejní tábor – probíhaly dva turnusy v termínu od 11. – 15. 7.  a  15. – 19. 8.  
 
V pondělí nás čekala velká etapová muzejní hra v jednotlivých expozicích. Odpoledne jsme si pohráli 
v nové výstavě se známou stavebnicí Merkur. 
Na úterý byl připravený první výlet a to do zámku Chropyně. Zde jsme navštívili výstavu Krví a 
železem. V dílničce jsme si vytvořili stylový army šperk a na závěr nás čekala velká módní přehlídka 
našich výtvorů. 
Ve středu jsme podnikli pěší túru na Hostýn z Bystřice a zpět. 
Ve čtvrtek jsme vyrazili do Brna a do pavilonu Anthropos s interaktivní výstavou „Země na obzoru“.  
V pátek nás čekal poslední celodenní výlet, pěší pochod z Pravčic do skanzenu lidové architektury 
v Rymicích. I zde byl pro nás připravený zajímavý program s tématem Rojení v Rymicích s výrobou 
mýdel a svíček. 
 

 
3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) 
 
Historie  7 
Konzervátoři  1 
Přírodní vědy   4 
Výtvarné umění 2 

∑ 14 
   

Celkem byla poskytnuta pomoc studentům středních a vysokých škol při jejich školních 
pracích ve 14 případech.  
 
 
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) 
 
Archeologický ústav 
NPÚ ú. o. p. Kroměříž 
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti 
Městské muzeum Holešov 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
Muzeum Komenského v Přerově (členství ve sbírkotvorné komisi) 
Muzeum Fr. Skopalíka v Záhlinicích 
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně 
Muzeum Plzeň 
Český svaz ochránců přírody 
Galerie Orlovna v Kroměříži 
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3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty 
 
Klub UNESCO Kroměříž – členství ve výboru 
Švabinského kruh přátel výtvarného umění (historička muzea předsedkyní) 
Spolek přátel výtvarného umění Kroměříž 
Kroměřížští ostrostřelci (dva pracovníci i členy) 
Dům kultury Kroměříž 
Státní okresní archiv Kroměříž 
Knihovna Kroměřížska 
 
 
3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 
 
Laičtí zájemci o obory, které muzeum postihuje 
Obec Rymice 
Základní a mateřská škola Rymice 
Město Kroměříž 
Odbor kultury MěÚ Kroměříž 
 
 
3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG) 
 
Archeologická komise ZK - AMG 
Komise regionální historie Moravy a Slezska, AMG – členka výboru 
Komise konzervátorů a restaurátorů AMG 
Etnografická komise AMG 
Knihovnická komise AMG 
 
 
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 
 
Do školení, tzn. vzdělávání patří i účast na seminářích či konferencích, jak je zaznamenáno v části 
2.3. a 2.4. 
- Školení Centra pro zpřístupnění digitálního obsahu 
- Školení – sjednocení popisu sbírkových předmětů paměťových institucí Zlínského kraje 
- Školení uživatelů CES 
- Seminář „Souborný katalog ČR“ 
- Školení pořádaná KÚZK, především ekonomická a provozní   
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4. KULTURNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 
4.1. Expozice 
 
STÁLÁ EXPOZICE P ŘÍRODA A ČLOVĚK 

Expozice „Příroda a člověk“-  archeologická část - zde 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. 
 
HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU M ĚSTA 
              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 ve třetí patře muzejní 
budovy pojednávající o pravěkém osídlení a dějinách regionu do počátku raného středověku.  
 
ZÁMEK CHROPYN Ě 

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 Liechtenštejna-Kastelkornu. 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.  
             Památník dalšího chropyňského rodáka Emila Filly seznamuje s jeho životem a s ukázkami         
z jeho tvorby. 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. 
V roce 2016 byla vybudovaná malá stálá expozice „na vyhlídce“ – boční schodiště zámku. Jsou zde 
k vidění staré fotografie z historie Chropyně. 
 
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 
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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 archeologicko-
historickou 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 T ĚŠANECH 

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. Letos přístupný jen krátký čas, než začala nutná 
oprava. 
 
 

4.2. Výstavy, programy pro školy, tvořivé dílny a ostatní akce muzea 
 
VÝSTAVY 
 
A. Přehled všech výstav muzea 
 
KROM ĚŘÍŽ 
 
GALERIE V PODLOUBÍ 
 
11. 11. 2015 – 6. 3.  
KRÁSOU A VŮNÍ ODĚNÁ 
Velká sbírka flakonů a toaletního skla Eriky Bubeníkové. Šperky z dílny Radky Bidlákové, malované 
hedvábné šátky Zlaty Kalusové a šaty ze sbírky Zdeňky Mudrákové. 
 
18. 3. – 22. 5.  
PETER KOZMA NEZNÁMÉ SV ĚTY 
Jaderný fyzik Peter Kozma zachycuje úžasně barevný a rozmanitý svět prostým okem neviditelných 
dějů a tajemného nitra hmoty. Jde o obor tzv. vědecké fotografie -„art-tech photo“. Na fotografiích 
jsou zachyceny interakce atomových částic z urychlovačů částic a také kvark gluonová hmota, 
křemíkové krystaly, mikročipy, optická vlákna, nanotechnologie a laserové paprsky. 
 
2. 6. – 2. 10.  
FENOMÉN MERKUR 
Výstava geniální české stavebnice ze sbírky Jiřího Mládka, která je největší a nejcennější Včetně 
herny pro děti i dospělé. 
 
14. 10. – 28. 2. 2017 
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠAT Ů 
Velká sbírka svatebních šatů Zdeňky Mudrákové, doplněná o šaty, fotografie a oznámení, zapůjčené 
od obyvatelek Kroměříže a okolí. Doplněno dílnou a programem seznamujícím se základy 
společenské etikety. 
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MALÁ GALERIE 
 
15. 1. – 14. 2.  
KROM ĚŘÍŽ VÝTVARNÁ ... výtvarník ů plná 
Kolektivní výstava kroměřížských výtvarníků, členů Spolku přátel výtvarného umění Kroměřížska. 
 
19. 2. – 20. 3.  
ZEMĚ – ZE MĚ – ZE ZEMĚ 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž. Široké spektrum výtvarných technik a postupů, 
jejichž prostřednictvím žáci z rozmanitých úhlů pohledu zpracovávali dané téma. 
 
24. 3. – 12. 6.  
PRADĚDEČEK PO ŠKOLE 
Interaktivní výstava byla rozdělena na dvě části. V první byla představena škola z Rakousko-Uherska, 
v druhé pak škola 50. let 20. století.  K vidění i historické pomůcky jako například mapy, učebnice, 
sešity, modely atd. S programem pro školy. 
 
22. 6. – 4. 9.  
MACOUREK, BORN a spol. 
Výstava připomínající 90. výročí narození kroměřížského rodáka, spisovatele a scenáristy, Miloše 
Macourka. Ilustrace Adolfa Borna ke knize MM Mach a Šebestová. Dokumenty o životě MM a knižní 
i filmové tvorbě. Zahájení se účastnila manželka MM paní Jiřina Macourková. S dílnou. 
 
12. 9. – 25. 11.  
JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM ANEB POZNAT ZNAMENÁ POROZU MĚT 
Interaktivní výstavní projekt přibližující dětským návštěvníkům zajímavou formou svět lidí 
s postižením zraku, sluchu a hybnosti. Program pro školy. 
 
3. 12. – 5. 2.  
KUCHYN Ě NAŠICH BABI ČEK 
Výstava dobových kuchyní, kuchyňských pomocníků a drobných spotřebičů z období konce 19. století 
do  poloviny  20.  století.  Doplněno  sbírkou  perníkových  dekorací  sběratelky  Ivy Velískové. Dílna 
a program s pečením perníčků. Program pro školy. 
 
 
VÝSTAVNÍ SÍ Ň PORTÁL 
 
8. 4. – 1. 5.  
KROM ĚŘÍŽSKÉ ZAHRADY A HUDBA V NICH 
Výstava fotografií Miroslava Piláta konaná u příležitosti autorova životního jubilea. 
 
6. 5. – 22. 5.  
TISÍC TVÁ ŘÍ ČERNOVLÁSKY 
Výstava černobílých fotografií Roberta Rohála. 
 
červenec – srpen  
PŘÍBĚH CHLEBA 
Výstava v rámci Dožínek Zlínského kraje. 
 
14. 10. – listopad  
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠAT Ů 
Velká sbírka svatebních šatů Zdeňky Mudrákové, doplněná o šaty zapůjčené od obyvatelek Kroměříže 
a okolí – zde představeny šaty a dokumenty, které zapůjčili občané Kroměříže a okolí. 
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prosinec  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA a MECHANICKÝ BETLÉM 
Tradiční zprovoznění velkého mechanického betléma v podloubí muzea a ukázky vánoční výzdoby. 
 
prosinec 
MALOVÁNÍ BAN ĚK A VÁNO ČNÍ OBCHŮDEK 
Dílna, kde si zájemci sami mohli vyzdobit vánoční baňky a zakoupit ručně vyráběné ozdoby. 
 
 
ZÁMEK CHROPYN Ě 
 
8. 5. – 2. 10.  
MODELY VOJENSKÉ TECHNIKY 
Modely vojenské techniky ze soukromých sbírek Mgr. Evžena Petříka a Petra Hubáčka 
 
8. 5. – 2. 10.  
KRVÍ A ŽELEZEM 
Výstava Krví a železem zmapovala vývoj ozbrojených složek v Kroměříži, dlouhou dobu významném 
posádkovém městě, od dob třicetileté války po odchod poslední vojenské jednotky na počátku 21. 
století. Dílna pro děti. 
 
 
RYMICE 
 
2. 4. – 30. 9.  
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOG Ů ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Představení prací pedagogů. 
 
 
 

B. Výstavy převzaté 
 
 
FENOMÉN MERKUR  – zapůjčena od majitele Jiřího Mládka 
 
PRADĚDEČEK PO  ŠKOLE  –  zapůjčena   od   Komenského   muzea  v   Přerově,   doplněna  však 
i vlastními předměty a doplněna programem 
 
JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM – zapůjčena z Moravského zemského muzea, ale rovněž obohacena 
a rozšířena 
 
 
PROGRAMY PRO ŠKOLY 
 
KROM ĚŘÍŽ 
 
23. 11. 2015 – 4. 3.  
ČISTOTA - PŮL ZDRAVÍ 
Interaktivní program k výstavě „Krásou a vůní oděná“, který zajímavým způsobem přibližovala vývoj 
hygienických návyků člověka od pradávna do nedávna. V dílničce si dokonce děti vyrobily vlastní 
mýdélko. 
 
 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 
 
 

22 
 

7. 3. – 23. 3.  
VELIKONOCE A PESACH 
Tradiční   velikonoční   program  tentokrát  zaměřen  na   kořeny   velikonočních  svátků  v  židovství 
a křesťanství. Děti se naučily tradiční židovský tanec a vyrobily si malou velikonoční dekoraci. 
 
24. 3. – 10. 6.  
PRADĚDEČEK PO ŠKOLE 
Interaktivní výstava byla rozdělena na dvě části. V  první  se  představila  škola z Rakousko-Uherska, 
v druhé pak škola 50. let 20. století.  Školáci si vyzkoušeli, jaké to bylo psát na břidlicové tabulky či 
krasopisně s perem a kalamářem. Pro nezbedníky byla nachystaná oslovská lavice a opravdová 
rákoska. 
 
13. 9. – 25. 11.  
JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM ANEB POZNAT ZNAMENÁ POROZU MĚT 
Interaktivní výstavní projekt přibližující dětským návštěvníkům zajímavou formou svět lidí 
s postižením zraku, sluchu a hybnosti – jejich běžné denní povinnosti, starosti, ale i radosti. 
 
7. 11. – 28. 2. 2017 
MALÁ LEKCE ETIKETY PRO ŠKOLÁKY 
Interaktivní program pro školy k výstavě Příběhy svatebních šatů. V první částí programu bylo 
zábavnou formou ukázáno, jak se chovat v každodenních situacích jako jsou: stolování doma či 
v restauraci, vhodné chování na ulici nebo na návštěvě. Druhou částí programu byla tvořivá dílna, ve 
které si děti vyráběly originální foto rámeček. 
 
5. 12. – 22. 12.  
KUCHYN Ě NAŠICH BABI ČEK 
Povídání o starých vánočních zvycích a tradicích. Malé vánoční věštění. Pečení a zdobení perníčků. 
Výrobu tradičních vánočních prvorepublikových ozdob.  
 
 
RYMICE 
 
1. 5. – 30. 9.  
VČELAŘSTVÍ ANEB ROJENÍ V RYMICÍCH 
Program pro školní třídy a jiné zájmové kroužky, jehož součástí byly edukační a zábavné aktivity 
konané v prostředí Medové zahrady a v interiérech lidových staveb. 
 
1. 5. – 30. 9.  
BYLINKÁ ŘSTVÍ V RYMICÍCH 
Nový program pro školní třídy a jiné zájmové kroužky, jehož součástí byly edukační a zábavné 
aktivity konané v prostředí Medové zahrady a v interiérech lidových staveb. 
 
 
TVOŘIVÉ DÍLNY  
 
KROM ĚŘÍŽ 
 
30. 1.  
ČOKOLÁDOVÉ POKUŠENÍ 
Výroba a zdobení drobných cukrovinek a dortíků. 
 
2. 2. a 4. 2.  
JARNÍ PRÁZDNINOVÉ DÍLNY 
Vyrábění drobností a dekorací s jarní tematikou. 
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20. 2.  
HRNEČKOVÁ DÍLNA 
Zdobení hrnků různými výtvarnými technikami. 
 
19. 3.  
VELIKONO ČNÍ DÍLNA 
Výroba velikonočních a jarních dekorací. 
 
23. 4.  
JARNÍ TVO ŘENÍ 
Výroba jarních věnečků a dekorací. 
 
28. 5.  
ŠPERKOVÁNÍ 
Výroba šperků z různých materiálů a výroba stojánků na šperky. 
 
17. 9.  
POHÁDKOVÉ VYRÁB ĚNÍ 
Originální školní pomůcky jako jsou pravítka, záložky, magnetky, termohrnečky nebo kufříky na 
prázdninové poklady. 
 
26. a 27. 10.  
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÉ DÍLNY 
Nejrůznější dekorace a maličkosti s podzimní tématikou. 
 
29. 10.  
PODZIMNÍ V ĚNCE A ZÁVĚSNÉ DEKORACE 
Výroba originálního věnce na vchodové dveře. 
 
26. 11.  
KOUZELNÁ SV ĚTÝLKA 
Výroba luceren, svícínků a nazdobení svíček různými technikami. 
 
3. 12.  
VÁNOČNÍ DÍLNA 
Výroba závěsných dekorací na stromeček i do oken, originálních vánočních přání a jiné. 
 

 
RYMICE 
 
26. – 27. 3. 
VELIKONOCE V RYMICÍCH 
Ukázky tradičního velikonočního pečiva a zdobení kraslic v původních stavbách lidové architektury. 

 
4. 12. 
VÁNOCE V RYMICÍCH  
Tradiční dílna, vánoční zvyky a obyčeje. 
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4. 3. Přednášky a konference a další akce muzea 
 
PŘEDNÁŠKY 
 
 
MUZEUM – vlastní přednášky 
 
10. 11.  
ZÁNIK ZEM Ě 
Přednáška v rámci největšího vědeckého festivalu v České republice Týden vědy a techniky AV ČR. 
Ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí. Přednáška RNDr. Tomáše Petráska.  
 
15. 11.  
KATALOG LIDOVÉ ARCHITEKTURY 
Představení a „křest“ publikace Katalog lidové architektury. 
Přednáška spoluautorů PhDr. Věry Kovářů A Mgr. Jana Kuči. 
 
 
ŠVABINSKÉHO KRUH P ŘÁTEL VÝTVARNÉHO UM ĚNÍ 
 
26. 1.  
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 
23. 2.  
ZAPOMENUTÝ  PŘÍBĚH   CECHOVNÍHO   POSTAVNÍKU    ANEB   SPOJENÍ      UMĚNÍ 
A GENEALOGIE 
Přednáška Mgr. Davida Sobka. 
 
29. 3.  
POČÁTKY INDUSTRIALIZACE A PR ŮMYSLOVÉ ARCHITEKTURY V KROM ĚŘÍŽI 
Přednáška Mgr. Martiny Šlancarové. 
 
26. 4.  
„ZA ČÁTEK,   PRŮBĚH  A   KONEC   POROUČÍM    DO   BOŽÍCH    RUKOU,   NEBOŤ   
CO S BOHEM ZAČALO, NIKDY ŠPATN Ě NESKONČILO.“ Z deníku dvanáctiletého šlechtice 
Aloise Berchtolda. 
Přednáška Mgr. Martiny Šiškové. 
 
28. 6.  
KROM ĚŘÍŽÍ PO STOPÁCH VÝTVARNÉHO UM ĚNÍ 
Procházka po městě s Mgr. Evženem Petříkem. 
 
27. 9.  
VÍTR JMÉNEM JAROMÍR  
Vzpomínkový večer věnovaný 110. výročí narození kroměřížského rodáka, spisovatele Jaromíra 
Tomečka. 
 
1. 11.  
LUDMILA CÁPKOVÁ 
Vzpomínkový večer věnovaný památce Ludmily Cápkové k jejím nedožitým devadesátinám. 
 
 
 
 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 
 
 

25 
 

13. 12.  
EUGEN TŘASOŇ A MORAVAN 
Večer ke 130. výročí narození významného kroměřížského hudebníka, sbormistra, dirigenta a 
pedagoga Eugena Třasoně. 
 
 
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE – místní skupina Krom ěříž 
 
2. 3.  
VĚŘÍME VE STEJNÉHO BOHA? 
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka. 
  

 
KONFERENCE 
 
9. 11.  
XXIII. KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA 
V Muzeu Kroměřížska se ve středu 9. listopadu 2016 uskutečnil 23. ročník konference Židé a Morava, 
během něhož vyslechlo přes 60 účastníků 17 přednášek, které byly mnohdy propojeny 
s propracovanými prezentacemi.  
Mezi posluchači a přednášejícími byli zástupci 6 archivů, 3 územních pracovišť národního 
památkového ústavu, 9 muzeí, židovských obcí v Brně, Olomouci a Ostravě, 2 vysokých škol (UK 
v Praze a UP v Olomouci, kterou zastupovali účastníci několika fakult i kateder). Pořadatele potěšilo 
devět studentek a studentů Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP 
v Olomouci, které do Kroměříže přivezly jejich vyučující. A dorazili i soukromí badatelé a zájemci 
z ČR, Slovenska a Spolkové republiky Německo. 
Muzeum představilo a ke koupi nabídlo za 210 korun XXII. svazek edice Židé a Morava. Publikaci 
tvoří doplněné a rozšířené texty příspěvků přednesených na konferenci vloni s dvěmi nepřednesenými 
pracemi.  
Opět je třeba zdůraznit pomoc, kterou svým příspěvkem poskytl vydání této publikace Nadační fond 
obětem holocaustu, za což mu patří dík.  
Účastníci konference se rozešli v brzkém podvečeru s příslibem, že se v Kroměříži za rok opět setkají 
a prohlédnou si knihu Židé a Morava XXIII obsahující výše nastíněné stati.  
 
 
DALŠÍ AKCE MUZEA 
 
20. 4.  
DEN ZEMĚ V MUZEU KROM ĚŘÍŽSKA 
Vyrábění dárků z přírodních a recyklovatelných materiálů, zábavný kvíz o přírodě Kroměřížska. 
 
18. 5.  
OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE MUZEÍ 
Vstup do muzea i objektů zdarma. Tvořivá dílna. 
 
11. – 15. 7.  a 15. – 19. 8. 
MUZEJNÍ LETNÍ TÁBOR 2016 
Již zavedený muzejní letní tábor pro děti od 7 do 12 let. Celý týden připraven pro děti program na 
jednotlivé dny v časovém rozmezí od 8 do 16 h. 
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1. 10.  
DEN KRAJE 
Vystoupení uniformovaných sborů, hudba pod podloubím muzea, komentované prohlídky, volný 
vstup do konzervátorské dílny na Hanáckém náměstí, poklady muzejní knihovny, fotokoutek s kroji, 
tvořivá dílna pro děti s podzimní tématikou. 
 
 
CHROPYNĚ 
 
7. 5.  
ZÁMECKÁ NOC V CHROPYNI 
Zábavné odpoledne a podvečer pro velké i malé v Chropyni. Vernisáž výstavy Krví a železem, 
vystoupení uniformovaných skupin, komentované prohlídky, interaktivní hry pro děti a další. 
 
3. 9.  
POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU 
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci 
s TOM Kamínek. 
 
 
RYMICE 
 
9. 7.  
KOVÁ ŘSKÁ SOBOTA V RYMICÍCH 
Rymická kovárna ožila zvukem kladiva a kovadliny. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 
 
 

27 
 

4. 3. Návštěvnost muzea 
 
 

Přehled návštěvnosti objektů Muzea Kroměřížska za rok 2016 
( dle návštěv jednotlivých samostatných výstav, expozic a akcí) 

termín Název expozice, výstavy a doplňkových akcí návštěvnost 

  STÁLÉ  EXPOZICE  KROM ĚŘÍŽ   

trvale Památník Maxe Švabinského 9 118 

trvale Příroda a člověk 9 101 

trvale Historie ukrytá pod dlažbou města 9 018 

  GALERIE V PODLOUBÍ   

2.1. - 6.3. Krásou a vůní oděná (pokračování z roku 2015) 702 

18.3. - 22.5. Petr Kozma - Fotografie z hlubin mikrosvěta 930 

3.6. - 2.10. Fenomén MERKUR 8 355 

14.10.- 31.12 Příběhy svatebních šatů 1 304 

      

  MALÁ GALERIE   

14.1. - 14.2. 
Kroměříž výtvarná - výstava kroměřížských výtvarníků, členů 
SPVUK 442 

19.2. - 20.3. Země ze mě ze země - výstava žáků ZUŠ Kroměříž 432 

24.3. - 12.6. Pradědeček po škole 1 318 

22.6. - 4.9. Macourek, Born & spol. 4 943 

13.9. - 27.11 Jak se žije s handicapem 1 791 

3.12. - 31.12 Kuchyně našich babiček 503 

      

  VÝSTAVNÍ SÍ Ň PORTÁL   

5.5. - 22.5. Tisíc tváří černovlásky 320 

19.8. - 31.8. Příběh chleba 769 

8.9. - 4.10. Kroměříž v době Karla IV. 1 063 

24.11.-31.12. Betlém 1 000 

      

  Návštěvnost celkem stálé expozice a výstavy 51 109 
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  PROGRAMY PRO ŠKOLY   

11.1. - 4.3. Čistota - Půl zdraví 539 

7.3. - 23.3. Velikonoce a Pesach 379 

29.3. -12.6. Pradědeček po škole 900 

19.9. - 25.11. Jak se žije s handicapem 1 041 

31.10.- 31.12. Malá lekce etikety 90 

5.12. - 31.12. Kuchyně nejen vánoční 723 

  Celkem akce pro školy 3 672 

  TVOŘIVÉ DÍLNY   

18.1. Čoko popcake - veřejnost 23 

30.1. Čokoládové pokušení - dílna 18 

2.2. Jarní prázdninová dílna - I 37 

4.2. Jarní prázdninová dílna - II 30 

20.2. Hrníčková dílna 75 

19.3. Velikonoční dílna 59 

20.3. Den země 93 

23.4. Jarní tvoření - dílna 20 

18.5. Den muzeí 108 

28.5. Šperkování - dílna 25 

17.9. Pohádkové vyrábění - dílna 22 

1.10. Den kraje - tvořivá dílna 23 

26,27,29.11. Podzimní dílny, vyrábění věnců - dílny 49 

26.11. Kouzelná světýlka - dílna 32 

26.11.- 31.12. Vánoční ladění (veřejnost + školy) 241 

3.12. Vánoční dílna 33 

5.- 9.12. Mikulášské vyrábění 4 

  Doprovod dětí 430 

  Celkem dílny  1 322 

  OSTATNÍ AKCE   

20. 4. Den Země  60 

3.6. Noc galerií 157 

1.10. Den kraje 594 

15.10. Den archeologie 40 
11.-15.7.,  
15.-19.8. Muzejní tábor  43 
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9.11. Konference Židé a Morava 50 

10.11.  Přednáška Zánik Země 30 

15. 11. Představení knihy Katalog lid. architektury 30 

  Celkem akce 1 004 

  Celková návštěvnost sídla Muzea Kroměřížska v Kroměříži 57 107 

  ZÁMEK CHROPYN Ě   

trvale expozice zámek Chropyně 3 146 

  Noc s Andersenem 29 

8.5. - 2.10. 
CHROPYNĚ Krví a železem (výstroj a výzbroj od dob 30.ti leté 
války)  1 924 

8.5. - 2.10. Dílny k výstavě Krví a železem 98 

7.5. Zámecká noc  55 

3.9. Pohádkový zámek 369 

  Celkem 5 621 

  RYMICE   

trvale expozice tvrz Rymice včetně výstavy tvrz Rymice 2 097 

25.-26.3. Velikonoce v Rymicích 196 

6 - 9/2016 Včelařství aneb rojení v Rymicích (akce školy) 166 

6 - 7/2016 Bylinkářství v Rymicích (akce školy) 224 

9.7. Kovářství v Rymicích 74 

3.12. Vánoce na tvrzi 129 

  Celkem 2 886 

  VELKÉ T ĚŠANY   

4 - 7/2016 Větrný mlýn 592 

  Celkem 592 

  NÁVŠTĚVNOST MUZEA KROM ĚŘÍŽSKA CELKEM 66 206 
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Přehled návštěvnosti dle jednoho vstupu, bez rozlišení navštívených výstav a expozic 

 

   Muzeum Kroměříž 
   zámek 
Chropyně            Rymice  mlýn Velké Těšany     

  počet z toho počet. z toho počet z toho  počet z toho   z toho 

měsíc návštěv. cizinci návštěv. cizinci návštěv. cizinci návštěv. cizinci celkem cizinci 

leden 638 20             638 20 

únor 927 17             927 17 

březen 1 113 23 8   260       1 381 23 

duben 907 32 216 2 172 2 109 10 1 404 46 

květen 888 32 633 13 238 2 221 4 1 980 51 

červen 2 211 53 725 63 380 2 136 12 3 452 130 

červenec 2 858 133 726 10 840 46 126 15 4 550 204 

srpen 2 798 244 796 30 483 18 0 0 4 077 292 

září 1 235 48 795 8 384 0 0 0 2 414 56 

říjen 1 743 45 102           1 845 45 

listopad 1 128 36             1 128 36 

prosinec 2 590 31     129       2 719 31 

celkem 19 036 714 4 001 126 2 886 70 592 41 26 515 951 
 
 
 

Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000 - 2016 
 
 

rok 
návštěvníci muzeum zámek lidová arch. větrný mlýn 

celkem Kroměříž Chropyně Rymice Velké Těšany 

2000 15 440 10 783 3 408 624 625 

2001 20 203 15 724 3 076 872 531 

2002 18 362 11 232 5 954 600 576 

2003 20 724 13 213 6 084 847 580 

2004 26 510 17 367 6 245 2 349 549 

2005 27 538 17 831 7 627 1 416 664 

2006 19 571 14 558 3 171 1 109 733 

2007 25 939 18 806 3 088 3 020 1 025 

2008 24 615 19 874 2 609 951 1 181 

2009 31 279 24 893 4 061 1 084 1 241 

2010 27 663 20 957 4 508 1 056 1 142 

2011 25 599 19 639 3 187 1 567 1 206 

2012 23 979 19 035 2 108 1 478 1 358 

2013 25 878 16 954 6 059 1 563 1 302 

2014 34 206 25 988 3 924 2 758 1 536 

2015 33 147 23 939 5 004 2 980 1 224 

2016 26 515 19 036 4 001 2 886 592 
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4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích 
 
Při každé výstavě či v expozici podávají základní informace průvodkyně. Zvláště v Rymicích a na 
Zámku Chropyně a na větrném mlýně ve Velkých Těšanech pak průvodcovské texty na úrovni 
odborného výkladu.  
Výklady odborných pracovníků probíhají buď na vyžádání školních tříd, větších skupin objednaných 
zájemců či při akcích muzea, jako je Den kraje, Mezinárodní den muzeí apod. Letos proběhla i 
komentovaná prohlídka pro studenty Gymnázia v Petrohradu. 
 
 
4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy konané v přednáškovém sále v sídle 
muzea (muzeum není pořadatelem) 
 
Přednášky Tomáše Pfeiffera - 7x 
Přednášky Mgr. Jiřího Zbořila – každý pátek v měsíci – celkem 51x 
Dějepisná olympiáda – okresní a krajské kolo – 2x 
Mgr. Stanislav Vrchotický – školení pro účetní a ekonomky – 2x 
Výroční schůze UNESCO – 1x 
Valná hromada VAK – 1x 
Olga Graclíková – přednáška – 2x 
ODS – veřejné setkání předsedy ODS -  1 x 
Agrární komora – konference - 1x 
Ekumenická akademie – promítání filmu s diskuzí - 1x 
Obchodní akademie – přednáška - 1x 
Masarykova demokratická akademie – přednáška – 1x 
Porada školského odboru MěÚ Kroměříž s pedagogy – 1x 
 
 
5. EDIČNÍ A PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 
 
 
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 
 
Sborník z edice „Židé a Morava“ – příspěvky z XXII. ročníku konference „Židé a Morava“, editor Petr 
Pálka, ISBN 978-80-85945-74-4, 350 ks výtisků, vydalo Muzeum Kroměřížska za finanční podpory 
Nadace obětem holocaustu. 
 
 
PÁLKA, P.: 20 let konference Židé a Morava. In: PÁLKA, P. (ed.): Židé a Morava XXI. Kniha statí 
ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. listopadu 2015. Muzeum 
Kroměřížska 2015, s. 221-235. 
 
 
 
5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 
 
Text: Ing. Zdeněk Voňka a jeho činnost ve Švabinského kruhu přátel výtvarného umění pro časopis 
Kvasný průmysl 
 
„Hájili právo na život hrdý a svobodný“. In: Národní osvobození 21/2016 
„Muži s přesnou muškou. Historie kroměřížských ostrostřelců a ostrostřeleckých terčů“. V tisku 
Spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach a rodinná hrobka Dubských ve Zdislavicích. In: ZVUK 
jaro/léto 2016. 
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Texty o spisovatelce Marii von Ebner-Eschebach a stavební historii hrobky Dubských ve Zdislavicích 
pro panely umístěné v hrobce 
 
„PhDr. Anežka Fialová“ pro Acta Musealia. V tisku 
 
„Marie von Ebner – Eschenbach“. Zpravodaj obce Nová Dědina, prosinec 2016. 
 
Osudové ženy Vladimíra Hoppeho. In: ZVUK Zlínského kraje, jaro-léto 2016, s. 26-31. 
 
Židé a jejich perzekuce ohledně potravin a stravování v Holešově a Kroměříži v době holokaustu. In: 
ZVUK Zlínského kraje, podzim-zima 2016 
 
K  25.  výročí  založení  Klubu  UNESCO  Kroměříž. In: Zpravodaj Klubu UNESCO Kroměříž 
I/2016, s. 1. 
 
Menší články na web e-badatelna (Mapy ve sbírkách Muzea Kroměřížska) a web muzea v rubrice „Ze 
sbírek muzea“ 
 
 
5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku, 
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 
 
Webové stránky – neustálá aktualizace přehlednosti a obsahu 
E-mail – zasílání pozvánek a aktualit, preferování médií – 54 adres, škol – 109 adres, jednotlivci, kteří 
souhlasí se zasíláním 187, dále různé úřady a instituce. 
fb – velmi sledovaný a pro uživatele fb hlavní zdroj informací o muzeu, 911 příznivců 
Český rozhlas – redaktor ČRO Zlín pořizuje reportáže či aviza téměř o všech výstavách a akcích 
muzea 
Další média, která pravidelně referují o dění v muzeu: MF DNES, Kroměřížský deník, Týdeník 
Kroměřížska, Zpravodaj Města Kroměříž, webové servery. 
Využíváme i výlepových ploch v Kroměříži či okolních městech. Také se osvědčila roznáška 
propagačních letáků na významné akce. Orientační tabule – Rymice a Velké Těšany. 
 
  
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 na příspěvcích v bulletinu. 
Historička je členkou redakční rady odb. periodika Acta musealia a také redakční rady portálu 
„Zpřístupnění digitálního obsahu“. 
  
 
 
6. ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
 
 
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních EU) fondů 
 
Dotace z evropských fondů nebyly v roce 2016 čerpány. 
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6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)  
 
Částka: 400.000,- Kč  
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR 
Akce: Oprava větrného mlýnu ve Velkých Těšanech – 1.etapa 
Cílem opravy bylo obnovení statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn opláštění. Byla 
provedena demontáž a následná montáž opláštění ze dvou stran – severní a jižní. Byla provedena 
sanace napadených dřevěných prvků opláštění a stropů mlýna s minimálními zásahy do historické 
konstrukce a tvaru. Použita byla metoda sanace prvků bandážováním, protézováním a plombováním. 
U těch prvků, kde došlo k prolomení v důsledku silného poškození hmyzem, byla ze statického 
důvodu nezbytná výměna napadeného prvku. Během sanačních prací byly veškeré dřevěné prvky 
injektovány insekticidními a fungicidními bezbarvými prostředky. Dále byly provedeny následující 
práce - podchycení existujících konstrukcí hrozících zřícením, odstranění nánosů u základového kříže, 
vyčištění a spárování kamenné podezdívky 
 
Částka: 190.000,- Kč  
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR 
Akce: Oprava výměnku objektu č,p, 62 v Rymicích 
Jednalo se o opravu části objektu tzv. výměnku. Plytký základový pas obvodové stěny v jihozápadním 
průčelí v obytné části byl podchycen z vnější i vnitřní strany tzv. zemními hřebíky. S tím byla spojena 
demontáž stávající a následná montáž nové prkenné podlahy. V porušených příčných zdech a 
v podélné dvorní zdi byla osazena předpjatá táhla z oceli. Zdivo poškozené trhlinami bylo 
vyarmováno z obou stran helikálními sponami. Rozpadající se komůrkové zdivo bylo ručně rozebráno 
a znovu vyzděno z původních pálených starých cihel. Veškeré opravované zdivo včetně drážek bylo 
překryto novou hliněnou omítkou, která byla opatřena bílou vápennou malbou. Byly praveny dřevěné 
nahnilé překladové trámy nad vraty průjezdu. Dále byla provedena obnova venkovního nátěru dřevěné 
střechy na dokonale čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou 
KARBOLINEUM - pigment   ořech. Dále byl proveden vnitřní nátěr dřevěné nosné konstrukce krovu 
a dřevěné  střechy  bezbarvým  přípravkem  BOCHEMIT  jako  ochrana  proti  dřevokaznému    
hmyzu a dřevokazným houbám. 
 
Částka: 95.000,- Kč  
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR 
Akce: Oprava objektu č,p, 64 v Rymicích 
Jednalo se o obnovu venkovního nátěru dřevěné střechy na dokonale čistý a suchý povrch za 
vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou KARBOLINEUM - pigment ořech. Dále byl 
proveden vnitřní nátěr dřevěné nosné konstrukce krovu a dřevěné střechy bezbarvým přípravkem 
BOCHEMIT jako  ochrana  proti  dřevokaznému  hmyzu  a  dřevokazným  houbám.  Byla  provedena 
i oprava komínu omítkou vápennou hladkou, opatřenou vápenným nátěrem v odstínu bílá.  
 
Částka: 65.000,- Kč  
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR 
Akce: Oprava objektu č,p, 104 v Rymicích 
Jednalo se o obnovu venkovního nátěru dřevěné střechy na dokonale čistý a suchý povrch za 
vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou KARBOLINEUM - pigment ořech. Dále byl 
proveden vnitřní nátěr dřevěné nosné konstrukce krovu a dřevěné střechy bezbarvým přípravkem 
BOCHEMIT  jako  ochrana  proti  dřevokaznému  hmyzu  a  dřevokazným  houbám.  Byla provedena 
i oprava komínu omítkou vápennou hladkou, opatřenou vápenným nátěrem v odstínu bílá.  
 
Částka: 55.000,- Kč  
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR 
Akce: Oprava objektu č,p, 62 v Rymicích 
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Jednalo se o obnovu venkovního nátěru dřevěné střechy na dokonale čistý a suchý povrch za 
vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou KARBOLINEUM - pigment ořech. Dále byl 
proveden vnitřní nátěr dřevěné nosné konstrukce krovu a dřevěné střechy bezbarvým přípravkem 
BOCHEMIT jako ochrana proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám. 
 
Částka: 41.000,- Kč 
Subjekt: Ministerstvo kultury ČR 
Příspěvek 69 % na pořízení nového serveru do odborné knihovny, včetně záložního zařízení a zdroje. 
 
 
6.3. Přijaté dary (nefinanční) 
 
Darem byly získány sbírkové předměty z oborů historie, historický nábytek, archeologie, dokumentace 
regionu a etnografie. 
 
 
6.4. Finanční pomoc sponzorů 
 
Částka: 25.000,- Kč   
Subjekt: Nadační fond obětem holocaustu 
Akce: Vydání svazku „EDICE Židé a Morava XXII“ 
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.  
 
 
6.5. Příprava projektů a koncepcí 
 
Revitalizace budov a expozic  
Na základě schváleného dodatku investičního záměru na revitalizace budov a expozic muzea 
v Kroměříži byly postupně učiněny kroky pro podání žádosti o podporu projektu v rámci IROP, 
specifický cíl 3.1: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Byla 
vypracována projektová dokumentace, která řeší odstranění přístupových bariér modernizací 
stávajícího výtahu a nově navrženým výtah ve dvorním traktu, modernizaci technického zázemí celého 
objektu a sociálního zázemí, vybudování nových výstavních prostora a prostor nových expozic. Také 
byla vypracována projektová dokumentace interiérů, která řeší vybudování nové stálé „Expozice hodin 
a hodinových mechanismů“ v 1. NP, nové stálé interaktivní expozice „Historie města Kroměříže v 19. 
a 20. století“ ve 3. NP, nové stálé expozice „Poklady ze staré půdy“ v půdních prostorách 4.NP. Byla 
vypracována studie proveditelnosti. Bylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 
 
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - koncept 
Byl vypracován koncept revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. Cílem bylo vypracovat 
podklad pro další průzkumné a projekční práce. Funkční náplní má být uložení archeologických sbírek 
nashromážděných během výstavby dálniční sítě, depozitář historického zemědělského vybavení, 
expozice archeologická a historicko - zemědělská. Dále potřebné zázemí pro návštěvníky a prostory 
pro restaurování sbírkových předmětů. 
 
Oprava větrného mlýnu ve Velkých Těšanech – 2.etapa 
Jedná se o druhou etapu opravy větrného mlýna ve Velkých Těšanech, kdy budou provedeny 
následující práce - podchycení mlecího soustrojí a jeho zakrytí před atmosférickými vlivy, konzervo 
vání mlecího soustrojí, demontáž a následná montáž opláštění ze dvou stran – východní a západní, 
opravy a výměny napadených prvků, oprava a výměna stropních trámů. Cílem opravy je obnovení 
statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn opláštění. Bude provedena sanace napadených 
dřevěných prvků opláštění a stropů mlýna s minimálními zásahy do historické konstrukce a tvaru. 
Použity budou metody sanace prvků bandážováním, protézováním a plombováním. U těch prvků, kde 
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došlo k prolomení v důsledku silného poškození hmyzem je ze statického důvodu nezbytná výměna 
napadeného  prvku.  Během sanačních prací budou veškeré dřevěné prvky injektovány insekticidními 
a fungicidními bezbarvými prostředky. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení. 
 
Oprava objektu č.p. 62 v Rymicích 
Dojde k demontáži stávající krytiny v úžlabí ve dvorní části objektu cca 8 m2 a následné montáži nové 
krytiny z ručně štípaného hloubkově impregnovaného dřevěného šindele. Venkovní nátěr dřevěné 
střechy bude proveden na dokonale čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních podmínek 
nátěrovou hmotou KARBOLINEUM EXTRA PLUS - pigment ořech. Dále bude provedena lokální 
obnova vápenných omítek s následným vápenným nátěrem celého venkovního pláště. Také dojde 
k nahrazení stávajícího poškozeného betonového okapového chodníku novým okapovým chodníkem 
z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože. Bylo zažádáno o ohlášení udržovacích prací. 

Oprava objektu č.p. 64 v Rymicích 
Jedná se o lokální obnovu vápenných omítek s následným vápenným nátěrem celého venkovního 
pláště. Také dojde k nahrazení stávajícího poškozeného cihelného okapového chodníku novým, který 
bude opět proveden z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože. Dále bude opětovně 
provedeno dřevěné oplocení dvorní části objektu. Venkovní nátěr dřevěného oplocení bude proveden 
na dokonale čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou 
KARBOLINEUM - pigment ořech. Bylo zažádáno o ohlášení udržovacích prací. 
 
Oprava objektu č.p. 65 v Rymicích 
Jedná se o lokální obnovu vápenných omítek s následným vápenným nátěrem celého venkovního 
pláště. Také dojde k nahrazení stávajícího poškozeného cihelného okapového chodníku novým, který 
bude opět proveden z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože Dále dojde k demontáži 
zídky a opětovnému vyzdění z pálených a nepálených cihel, přičemž část z nepálených cihel bude 
vyzděna klasovitou vazbou zdiva. Bylo zažádáno o ohlášení udržovacích prací. 
 
Oprava  dvorní části objektu č.p. 14 v Rymicích 
Jedná  se  o statické zajištění štítu ve dvorní části objektu. Byla vypracována projektová dokumentace 
a bylo požádáno o vydání stavebního povolení. 
 
Voňavá kouzla  
Jedná se o edukační aktivity v oblasti muzejnictví. Projekt seznámí zájemce s významnou rolí bylinek 
v přírodě, v lidovém léčitelství a jejich použitím v každodenním životě v minulosti i dnes. Projekt chce 
docílit zvýšeného zájmu o muzeum, jeho sbírky, regionální kulturu, přírodní bohatství a životní 
prostředí. Muzeum v přírodě jako přidanou hodnotu umožní strávit část vzdělávaní ve volné přírodě. 
Mimoškolní aktivity tak vhodně doplní školní výuku definovanou rámcovými vzdělávacími programy 
prostřednictvím sbírkových předmětů a expozic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 
 
 

37 
 

 
 
 
 
7. PLNĚNÍ CÍL Ů KONCEPCE ROZVOJE ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 
V OBLASTI KULTURY PRO OBDOBÍ LET 2015 – 2024 
 

Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015–2024 
Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory Koncepce rozvoje 
organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)  
 

Údaj 
Rok 2015 
* k 
vyplnění 

Rok 2016 
* k 
vyplnění 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 
 
Rok 2020 
+ 

Objekty - pobočky, 
detašovaná pracoviště 
(NIPOS ř. č. 0103) 

4  3 
     

Sbírkové předměty 
(NIPOS ř. č. 0901)  

47249 48051 
    

Počet zapsaných 
přírůstků za sledovaný 
rok (NIPOS ř. č. 0905): 

196 1002 
    

- z toho přírůstky 
získané koupí 

18 4 
    

- z toho přírůstky 
získané darem 

85 18 
    

- z toho přírůstky 
získané sběrem 

93 980 
    

Počet knihovních 
jednotek (NIPOS ř. č. 
0603) 

40628 41035 
    

Počet stálých expozic 
(NIPOS ř. č. 0107) 

10 10 
    

Počet výstav (NIPOS ř. 
č. 0201):  

17 18 
    

- z toho v zahraničí 
(NIPOS ř. č. 0205):
  

- - 
    

Počet kulturně 
výchovných akcí pro 
veřejnost (NIPOS ř. č. 
0231): 

21 33 

    

Celková návštěvnost 
expozic a výstav, 
kulturně výchovných 
akcí (NIPOS ř. 0218 + 
ř. 0232) 

72029 66206 
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II. PROVOZNÍ ČÁST 
 
 
1. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 
 
V průběhu roku se konají pravidelné měsíční porady vedoucích a odborných pracovníků, kteří se 
zaměřují na práci se sbírkami, základní provozní záležitosti a všeobecnou informovanost o dění 
v muzeu. Standardně jsou pořádány ještě porady před výstavami či akcemi muzea se zainteresovanými 
pracovníky.  
Novinkou v tomto roce byly schůzky pracovní skupiny odborných pracovníků muzea s projektanty 
připravujících projekty revitalizace budov muzea a tří nových expozic v rámci přihlášky do IROP. 
Kontrolní činnost je podchycena v části ekonomické – Přehled o provedených kontrolách v organizaci 
a jejich výsledky. 
  
 

2. PROVOZ A ÚDRŽBA 
 
2.1. Provoz a údržba (včetně stavební) 
 
Krom ěříž č. p. 38  - muzeum 
V hlavní budově Muzea Kroměřížska nebyly prováděny žádné větší opravy vzhledem očekávané 
revitalizaci v následujících čtyřech letech  
 
Ostatní opravy 
  Z drobných oprav byly provedeny výměny osvětlovacích těles, opravy silnoproudé 
elektroinstalace, opravy žaluzií, čištění odpadních svodů, výměny vodovodních ventilů a opravy 
strojních zařízení ve stolárně. 
 Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou, revize přenosných 
elektrospotřebičů, revize tlakových nádob. V prosinci  se uskutečnila prohlídka kotelny, revize odvodů 
spalin a seřízení kotlů před zahájením topné sezóny.  
 
Krom ěříž č.p. 471 – depozitář 
  
 Byly provedeny drobné opravy na silnoproudé elektroinstalaci, zejména opravy pohybových 
čidel.  
 Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou. V prosinci se 
uskutečnila prohlídka kotelny a seřízení kotlů před zahájením topné sezóny, revize odvodů spalin.   
 
Chropyně č.p. 20  - zámek 
 Z drobných oprav byly provedeny opravy na silnoproudém rozvodu elektřiny a akumulačních 
kamen, oprava vnějších omítek u vchodu do zámku. 
           Byla provedena pravidelná revize EZS.  
 
 
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. 
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Rymice - hospodářská stavení  
  
 Byla odbourána část štítu na budově C, protože hrozilo zřícení a možné zranění kolemjdoucích 
osob.  
 
Rymice č.p. 6 
 
 Byla vybudována  elektro přípojka a silnoproudé rozvody tak, aby mohly být  podlahy 
osazeny ventilátory a zabránilo se tak výskytu dřevomorky. 
 
Rymice č.p. 62 
   

Byla provedena oprava části objektu, tzv. výměnku. Plytký základový pas obvodové stěny 
v jihozápadním průčelí v obytné části byl podchycen z vnější i vnitřní strany tzv. zemními hřebíky. 
S tím byla spojena demontáž stávající a následná montáž nové prkenné podlahy. V porušených 
příčných zdech a v podélné dvorní zdi byla osazena předpjatá táhla z oceli. Zdivo poškozené trhlinami 
bylo vyarmováno z obou stran helikálními sponami. Rozpadající se komůrkové zdivo bylo ručně 
rozebráno a znovu vyzděno z původních pálených starých cihel. Veškeré opravované zdivo včetně 
drážek bylo překryto novou hliněnou omítkou, která byla opatřena bílou vápennou malbou. Byly 
praveny dřevěné nahnilé překladové trámy nad vraty průjezdu. Dále byla provedena obnova 
venkovního nátěru dřevěné střechy na dokonale čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních 
podmínek nátěrovou hmotou KARBOLINEUM - pigment ořech. Dále byl proveden vnitřní nátěr 
dřevěné nosné konstrukce krovu a dřevěné střechy bezbarvým přípravkem BOCHEMIT jako ochrana 
proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám. 
 
Rymice č.p. 64 a č.p. 104  
  

Byla provedena se obnova venkovního nátěru dřevěných  střech na dokonale čistý a suchý 
povrch za vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou KARBOLINEUM - pigment ořech. 
Dále byl proveden vnitřní nátěr dřevěné nosné konstrukce krovu a dřevěné střechy bezbarvým 
přípravkem BOCHEMIT jako ochrana proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám. Byly 
provedeny i oprava komínů omítkou vápennou hladkou, opatřenou vápennou ličkou v odstínu bílá.  
 
Rymice č.p. 14 a č.p. 116  
 Byla prováděna běžná údržba. 
 
Velké Těšany – větrný mlýn 
 
 Proběhla oprava větrného mlýnu – 1.etapa 
Cílem opravy je obnovení statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn opláštění. Byla 
provedena demontáž a následná montáž opláštění ze dvou stran – severní a jižní. Byla provedena 
sanace napadených dřevěných prvků opláštění a stropů mlýna s minimálními zásahy do historické 
konstrukce a tvaru. Použita byla metoda sanace prvků bandážováním, protézováním a plombováním. 
U těch prvků, kde došlo k prolomení v důsledku silného poškození hmyzem, byla ze statického 
důvodu nezbytná výměna napadeného prvku. Během sanačních prací byly veškeré dřevěné prvky 
injektovány insekticidními a fungicidními bezbarvými prostředky. Dále byly provedeny následující 
práce - podchycení existujících konstrukcí hrozících zřícením, odstranění nánosů u základového kříže, 
vyčištění a spárování kamenné podezdívky 
 Byla prováděna běžná údržba zeleně v okolí mlýna. 
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2.2. Zabezpečovací systémy 
 
Krom ěříž 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. 
 
Krom ěříž č.p. 471 – depozitář 
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR. 
Po revizi byly vyměněny nefunkční čidla. 
 
Chropyně č.p. 20 - zámek 
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel.  
Byla provedena výměna čidla.  
 
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. 62 a č.p. 64 
Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech bezdrátových 
čidel.  
 
 
2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

V měsíci lednu proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce všech zaměstnanců muzea 
bezpečnostním technikem Vojtěchem 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. 
 
2.4. 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, vizuální kontrola RHP a hydrantů. Revize RHP a 
hydrantů ve všech objektech muzea byly prováděny v ročním cyklu smluvní firmou. 
  
 
2.6. 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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3. VÝPOČETNÍ TECHNIKA  

 
3.1. Počítačové sítě (instalace, údržba, rozvoj) 
 
Počet PC v muzeu celkem       39 
z toho:          
pracovníci muzea       25 
ostatní         2 
 
PC s dotykovými obrazovkami  
v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města      9 
 
Počet PC s připojením na internet     23 
Počet PC s e-mailovou adresou      22 
Počet PC pro veřejnost         1 
 
Počítač je dnes již jednou ze základních potřeb pracovníků muzea, včetně využívání e-mailové 
komunikace. U  počítačů  je  nutná  neustálá obměna, neboť dochází k rychlému morálnímu 
opotřebení a to hlavně z důvodů náročných verzí software i operačního systému. Všechna důležitá data 
jsou archivována na serveru i na osobních externích discích u odborných pracovníků. 
V letošním roce byly pořízeny 3 nové notebooky pro kurátory tří podsbírek a odpadne tak stěhování 
nových počítačů do depozitářů a zvýší se efektivita práce se sbírkami. Čtyři počítače byly také 
pořízeny pro vrátnici muzea a pro veřejnost, dále jeden pro odborného pracovníka a další pro Zámek 
Chropyně,  kde  je  instalován  vstupenkový  program   Colloseum.  Všechny  z  důvodů nefunkčnosti 
a poruchovosti hardware. Dále byly pořízeny dvě tiskárny a za finanční účasti Ministerstva kultury 
pořízen server a záložní zařízení a zdroj pro odbornou knihovnu. Péči o VT zajišťuje externí pracovní 
IT. 
 
 
3.2. Internet, www stránky, využívání e-mailu 
 
Internet je také již neodmyslitelnou a samozřejmou potřebou ke komunikaci a propagaci, stejně jako 
web muzea. U webu je neustále zdokonalována informační i estetická náplň. Stejně tak je časem dále 
důležitější facebook, zvláště u mladší generace, takže informace na něm jsou pravidelně 
aktualizovány.  


