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ÚVOD
Rok 2017 byl velmi náročný, neboť při běžné činnosti muzea probíhaly i práce, které bylo nutno
provádět jako přípravu k zahájení velké investiční akce „Revitalizace budov a expozic“, která byla
zahájena v září 2017 a bude v sídle muzea probíhat až do poloviny roku 2020. Jde o akci, která je
financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bylo nutno přestěhovat
pracoviště fotoarchivu i fotoateliéru a stavebně upravit nové prostory v depozitáři na Hanáckém
náměstí, kde byly stavebně upraveny i prostory pro uložení sbírkových předmětů z expozice „Příroda
a člověk“ (archeologie a přírodověda). Tato expozice bude v příštím roce zrušena a vybudována nová
v rámci IROP. Také byly vytvořeny podmínky pro uložení obrazů z Památníku Maxe Švabinského,
kde budou v dalším roce probíhat též stavební úpravy. Od září, kdy byla akce zahájena, byla uzavřena
Galerie v podloubí, což se samozřejmě odrazilo ve snížení tržeb i návštěvnosti. Jinak po dobu stavby
bylo muzeum v provozu, i když podmínky pro návštěvníky byly značně ztíženy, neboť byl zrušen
vchod i recepce z Velkého náměstí a provizorní vstup vybudován v zadním traktu muzea a recepce
přesunuta do muzejní knihovny.
Pokračovala i oprava větrného mlýna ve Velkých Těšanech a chaloupek v Rymicích. Na tyto opravy
byla získána dotace z Ministerstva kultury ve výši téměř 700 tis. Kč.
V roce 2017 byl také vypsán další program v rámci IROP a nám se podařilo se spolupráci s KÚZL
vypracovat všechny potřebné podklady pro podání přihlášky na investiční akci „Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích“. Jde o velkou akci v hodnotě kolem 120 mil. Kč. Výsledek bude
znám v polovině příštího roku a pokud uspějeme, vyřešíme dlouhá desetiletí trvající problém, jak
s havarijním stavem objektů, tak i uložení sbírek etnografických a archeologických, včetně
návštěvnického centra.
Z důvodů uzavření Galerie v podloubí i ztížených podmínek pro návštěvníky došlo k poklesu
návštěvníků o 15 tis. oproti roku 2016 a samozřejmě i k poklesu tržeb. Navíc z důvodů opravy byl
uzavřen i Větrný mlýn ve Velkých Těšanech. I tak proběhly návštěvnicky úspěšné výstavy, např.
interaktivní výstava z IQ parku Liberec – 6,5 tis.. A potěšující je i návštěvnost programů pro školy –
4,7 tis. návštěvníků.
Velká pozornost byla nadále věnována péči o sbírkové předměty, od evidence až po zajištění
optimálního uložení a to zejména v areálu tvrze v Rymicích.
Podrobnější obraz o roku 2017 v muzeu poskytují následující kapitoly „Zprávy“.
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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
Archeologie
Historie
Přírodověda
Etnografie
Mapy a plány

Přírůstková čísla
17
51
4
17
9

Počty kusů
2203
51

Celkem

98

2347

84
9

Evidence knižních přírůstků
Evidence knihovních jednotek (KJ) knihovním systému Clavius:
Přírůstek v roce 2017: 310 nových KJ. Průběžně odebíraná periodika a sborníky: 63
Žádná přírůstková čísla nebyla vyřazena.
Celkový stav fondu k 31. 12. 2017 činí 41345 KJ.

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC
v kusech

počet nových karet

počet přepsaných karet

karty v CES

Archeologie
Historie
Přírodověda
Etnografie
Výtvarné umění
Dokumentace
regionu
Mapy a plány
Historický nábytek

3
404
149
350
-

183
91
1002
19

3
404
149
-

1
9
-

14

1
9
38

Celkem ks

916

1309

604

Do CES zapsáno kusů předmětů:
Archeologie
Historie
Přírodověda
Dokumentace reg.
Mapy a plány
Historický nábytek

2203
404
1421
1 bm
9
38

Celkem 4075 kusů sbírkových předmětů + 1 bm archivního fondu
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1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu
a všech náležitostí
Evidenční čísla

Kusy

Archeologie
Historie
Přírodověda
Etnografie
Výtvarné umění
Dokumentace regionu
Mapy a plány
Historický nábytek

1272
714
415
4509
403
6
146
45

5192
884
1160
5355
445
3,8 bm
188
45

Celkem

7510

13269 + 3,8 bm

Knihovna

3869 knih. jednotek

Počet inventarizovaných kusů včetně knihovny

17138

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
U všech podsbírek jsou pravidelně sledovány základní ukazatele – teplota a vlhkost (a dle možností
regulováno případné kolísaní). Stejně tak je evidován pohyb sbírkových předmětů, pohyb pracovníků
či badatelů v depozitářích. Je uplatňován Badatelský řád a řádně vedeny smlouvy o výpůjčkách a
pohyb sbírek evidován v příslušné knize v jednotlivých depozitářích.
Nadále platí, že v depozitářích etnografie na tvrzi a v hospodářských budovách v Rymicích je regulace
teploty a vlhkosti omezená, ba i nemožná.
V depech, kde to vyžaduje charakter sbírek je prováděna dezinfekce či ošetření proti hmyzu a
škůdcům (přírodověda, etnografie).
Přes zmíněný nedobrý stav podsbírek etnografie v Rymicích jsou neustále prováděna opatření, aby se
zabránilo škodám na sbírkových předmětech. Letos to byla velká akce, při které byla provedena
celková revize zemědělské a hospodářské techniky. Dále příprava a úprava prostor v objektu tzv.
stodoly, jejíž podlaha je nejodolnější (betonový podklad).
Z objektu byl přesunut či uklizen stavební materiál do jiných prostor, zazděny otvory, instalovány
okenní výplně. (Velké množství starého a nevyužitelného stavebního materiálu je dlouhodobým
problémem muzea. Materiál pochází ze zamýšlené rekonstrukce areálu v 80. letech 20. století a
protože je potřeba jej odepisovat, zatěžuje to náš rozpočet a každý rok je možné odepsat jen část ve
výši, kterou nám umožňují možnosti rozpočtu, což každoročně činíme).
Dále byly předměty očištěny, umyty, proběhla fotodokumentace a označení a překrytí plachtami.
Byly zabezpečeny vstupy do objektu. Tím byly provedeny možné práce, které však neřeší
nevyhovující stav uložení tak, aby odpovídal zákonem daným podmínkách. To bude možné až
v případě, jestli uspějeme v žádosti o dotaci z IROP, jak zmíněno v dalších kapitolách.
Velká akce „Revitalizace budov a expozic“ si vyžádá zrušení stálé expozice Příroda a člověk začátkem
roku 2018. Bude tu vybudována nová historická expozice, proto jsme se museli připravit na uložení
sbírkových předmětů z podsbírky archeologie a přírodovědy do depozitářů. V depu archeologie byl
zaveden nový systém uložení a depo přírodních věd muselo být nově vytvořeno a stavebně upraveno.
V depozitáři byl upraven prostor pro fotoarchiv a fotoatelier, který byl v budově na Velkém náměstí
zrušen a v jeho prostorách bude vybudována nová stálá expozice. Pro dokonalejší péči o sbírky bylo
zásadně upraveno i pracoviště konzervátorů v budově na Hanáckém náměstí. Byla vytvořena oddělená
7
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pracoviště (práce s kovem, dřevem, archeologickým materiálem a napouštěcí místnost s odsáváním).
V depozitáři historie byly zhotoveny kovové rámy pro uložení kamenných prvků a také zhotoven nový
závěsný systém pro uložení velké sbírky střeleckých terčů.
V depozitáři výtvarného umění musela být provedena také zásadní změna, neboť bude třeba uložit
začátkem roku 2018 všechny grafiky a malby z Památníku M. Švabinského a to opět z důvodů
stavební rekonstrukce v rámci akce IROP „Revitalizace budov a expozic“. Doplněny byl také mříže
v budově depozitáře a tím zvýšena bezpečnost.
Pro ochranu sbírek v domečcích v Rymicích byla opravena podlaha a instalace ventilátorů pod
podlahou.

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

Ústav archeologické památkové péče Brno – 73 ks
za účelem studia a provedení analýzy
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – 191
za účelem studijním
Město Hulín – 32 ks
za účelem výstavním – Pestrý život Záhlinických rybníků
Ústav arch. pam. péče Brno – 1 ks
za účelem dokumentace
Galerie Orlovna – 14 ks
za účelem výstavy „Myška Hrabalka...“
Moravské zemské muzeum – 2 ks
za účelem vystavení ve stálé expozici
Galerie Orlovna – 14 ks
za účelem výstavy „Myška Hrabalka ...“
Správa Pražského hradu – 1 ks
za účelem výstavy Světlo v obrazech
Obec Mysločovice – 17 ks
za účelem výstavním „Při starém hanáckém právu“
Město Hulín – 7 ks
za účelem výstavním „Hanácký krejčí známý neznámý“
Ústav archeologie a muzeologie Brno – 119 ks
za účelem studijním a dokumentačním
A V invest – 1 ks
za účelem reprezentačním
Národní památkový ústav Praha – 4 ks
za účelem výstavním „Podoby a příběhy, portréty renesanční šlechty“
Muzeum Komenského v Přerově – 7 ks
za účelem výstavy „Středověké a raně novověké zbraně Přerovska“
Muzeum umění Olomouc – 4 ks
za účelem výstavy „Olomoucká synagoga“
Vlastivědné muzeum v Olomouci – 2 ks
Stálá expozice „Od kolébky do hrobu“
Muzeum košíkářství Morkovice – 140 ks
stálá expozice
8
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-

Moravské zemské muzeum – 3 ks
stálá expozice
Matice Svatohostýnská – 73 ks
stálá expozice

Celkem: 705 ks
Muzeum jako vypůjčující:
-

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
Vlastivědné muzeum v Šumperku – 207 ks
zápůjčka na výstavu Když jsem já sloužil
Technické muzeum v Brně – 7 ks
stálá expozice v Rymicích u Holešova
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 209 ks
zápůjčka na výstavu Létající drahokamy
IQLANDIA Liberec – 56 ks
zápůjčka na výstavu Poznávej se
Lenka Tenedini Dohnálková – 26 ks
zápůjčka na výstavu „Kráva kráčí k abstrakci“
Vlastivědné muzeum v Šumperku – 39 ks
zápůjčka na výstavu „V muzeu straší“

Celkem: 561 ks

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnost konzervačního oddělení
Počty konzervovaných sbírkových předmětů dle oborů
Archeologie
Historie
Historický nábytek
Přírodověda
Etnografie
Výtvarné umění
Zbraně – Zámek Chropyně

58
6
13
33
206
50
3

Celkem

369

9

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

2. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
2.1. Vlastní odborné aktivity
Aktivity pracovníků muzea jsou obsahem i jiných kapitol, neboť mezi ně patří i pravidelné
práce spočívající v péči o sbírky – jejich ochrana, evidence, inventarizace atd. a to i ve spolupráci
s konzervátory, dokumentátory, správcem sbírek a administrátorem CES. Odborní pracovníci jsou už
kurátory výstav či spolupracují při vytváření programů pro školy a spolupracují s lektorkami a
výstavářem. Součástí jejich práce jsou také konzultace a poradenství s laickou i odbornou veřejností,
studenty, obcemi a dalšími institucemi.
Archeologie
Během roku byl prováděn dohled při výkopu pro statické zajištění parkánové zdi na hradě Cimburk u
Koryčan a také prováděn archeologický dohled a při rekonstrukci muzea – prostory nové galerie ve
dvorním traktu.
Účast na školení k jednotné databázi Magalit – nový centrální inf. systém AMČR – archeologická
mapa České republiky.
Ve spolupráci s ostatními pracovníky muzea přípravné práce pro novou expozici „Poklady ze staré
půdy“. Vytváření koncepce dlouhodobé výstavy na zámku Chropyně – bude sem částečně přemístěna
a v nové podobě instalována stálá expozice „Příroda a člověk“, která bude v budově muzea
v Kroměříži zrušena a v rámci projektu IROP bude v těchto uvolněných prostorách vybudována nová
expozice „Dějiny města Kroměříž 1848 – 1948“. Spolupráce s projektanty na koncepci akce
„Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“.
Historie
V tomto oboru pracují v muzeu dva pracovníci – historička, která je zároveň zástupcem ředitele a
metodicky vede odborné pracovníky, zvláště v oblasti práce se sbírkami, a historik.
Historička
Práce na další etapě přípravy nové stálé expozice „Dějiny města Kroměříže 1848 – 1948“, která bude
realizována v druhé polovině roku 2019. Jednalo se o výběr sbírkových předmětů, kontakty a jednání
s dalšími odbornými institucemi (NPÚ, MZA – SOkA, Národní archiv a Arcibiskupství olomoucké).
Příprava mezinárodní odborné konference „Morava v době převratů a změn 1848 – 1918, která se
bude konat 6. – 7.6.2018. Příprava dalších expozic a výstav (Památník E. Axmana na zámku
Chropyně, výstava „Proměny Evropy“, výstava „Strážci paměti – chvála sběratelství pro MZM,
výstava ilustrací Fr. Vrobela v Galerii Orlovna aj.)
Přednášky pro konferenci v Opavě (korespondence P. Bezruče a J. Spáčila), Kroměřížané v bojích 1.
světové války (pro konferenci v roce 2018), přednáška o malíři a ilustrátorovi Fr. Vrobelovi,
přednáška - Příběhy ukryté v malovaných terčích kroměřížských ostrostřelců.
Posudky odborných článků do sborníku Acta musealia, v němž je i členkou redakční rady.
Spolupráce s externími badateli, studenty a jinými subjekty.
Historik
Archivní výzkum pro zpracování příspěvku na konferenci „Židé a Morava“ – činnost Židovské
náboženské obce v Kroměříži, život Albína Glaseva a dokumenty Rady města Kroměříž, 1945 – 1949.
Bohatá a rozsáhlá spolupráce s externími badateli, studenty a jinými odbornými i dalšími institucemi.
Příprava a realizace 24. ročníku konference „Židé a Morava“, editace, příprava a zajištění tisku
sborníku z 23. ročníku konference „Židé a Morava“. Pravidelná účast v porotě dějepisné olympiády.
Účast v redakční radě časopisu ZVUK a publikační činnost v tomto periodiku.
Přírodní vědy
Práce na projektu „Včelařství“, rozšíření stávajícího obsahu – projekt probíhá již třetím rokem
v objektech lidové architektury v Rymicích a je určen pro všechny stupně škol – MŠ, ZŠ i SŠ.
Příprava a realizace nového projektu „Voňavá kouzla“. Projekt byl úspěšně realizován a podpořen
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dotací Ministerstva kultury. Jde opět o program pro všechny stupně škol a v jeho rámci byly vysázeny
i dva nové bylinkové záhonky. Tyto dva projekty byly představeny i na 22. veletrhu muzeí v Třebíči.
Zdokonalení libreta nové muzejní expozice „Poklady staré půdy“ (realizace v 1. pol roku 2020).
Příprava výstavy Pestrý život ze záhlinických rybníků pro inf. centrum města Hulín.
Příprava a realizace edukačních programů v expozici „Příroda a člověk“ – zima a stopy zvířat, Den
Země a pro akci „Moc muzeí“.
Příprava výstavy „Létající drahokamy“ realizovaná na zámku Chropyně.
Etnografie
Práce na dvou projektech „Včelařství“ a „Voňavá kouzla – spolu s přírodovědkyní – viz. Přírodní
vědy.
Spoluúčast na přípravě programové náplně „Dožínek 2017“, které pořádá Zlínský kraj v Kroměříži.
Těž spolupráce s Městem Kroměříž při organizování „Hanáckého okna“.
Metodické vedení Muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích.
Úzká spolupráce se ZŠ Rymice a Obecním úřadem. Společná akce vedoucí k oživení památek.
Spolupráce s Radkou amatérské umělecké činnosti (přehlídka „Vítání jara“ a „O Hanáckého kohóta“.
Největší podíl práce věnován péči o sbírky i ve spolupráci s dokumentátorkou i dalšími pracovníky
muzea (zvláště rozsáhlá akce v tzv. stodole – stěhování, revize, fotodokumentace a zabezpečení).
Výtvarné umění a propagace muzea
Kromě práce správce podsbírky výtvarného umění, vč. funkce předsedy inventarizační komise pro
všechny podsbírky muzea, také kurátorské, instalační (spolu s výstavářem) a grafické práce na osmi
velkých výstavách.
K výstavám, akcím a veškerým propagačním materiálům též zpracování grafické podoby pozvánek,
plakátů, tiskovin, vč. předtiskové přípravy a zajištění tisku.
Fotodokumentace a fotoarchiv
Velká rekonstrukce muzea podpořená IROP – Revitalizace budov a expozic – si vyžádala zrušení
pracoviště fotodokumentace a fotoarchivu, které bylo přemístěno do prostor budovy depozitáře na
Hanáckém náměstí. V uvolněném prostoru v budově muzea bude v roce 2020 instalována nová stálá
expozice „Poklady ze staré půdy“. Přemístěním fotoarchivu bylo zároveň dosaženo optimálních
podmínek pro fotografie, negativy atd., neboť umístění bylo dlouhodobě ve špatných klimatických
podmínkách pod střechou budovy a nebylo možno regulovat teplotu.
Pracovník prováděl dokumentaci všech akcí, přednášek i lektorských programů. Také dokumentace
objektů, instalací a expozic muzea a stavebních prací. Dle požadavku odb. pracovníků pokračoval
v digitalizaci jednotlivých podsbírek (celkem digitalizováno 442 sbírkových předmětů, z čehož velký
počet - 180 ks - byla zemědělská a hospodářská technika.)
Realizovány byly i dva terénní výjezdy s archeoložkou a přírodovědkyní. Byly dokumentovány
proměny města (nová výstavba, demolice atd).
Pro katalog k výstavě Umění je stav duše a Tomáš Měšťánek – Můj život v Česku pořízeny fotografie
v počtu 117.
Probíhalo i třídění a evidence fotoarchivu po přestěhování do budovy depozitáře za pomoci
dokumentátorky.
Účast na seminářích při projektu Zpřístupnění digitalizovaných sbírkových předmětů.
Knihovna
Nově evidováno bylo 310 knižních jednotek, takže celkový počet činí 41345.
Dále pokračovala retrokatalogizace a „přepřírůskování“ původního fondu – celkově 24667 knižních
jednotek v systému Clavius.
Zpracovány byly výběrové bilbiografie „Skaštice v tisku“, fondy „Josef Svátek“, Hanácká
filharmonie, Staré tisky. Provedena revize knihoven odb. pracovníků.
Účast na vědeckých konferencích a seminářích.
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Konzervace
Vedoucí konzervačního oddělení je zároveň správcem depozitáře historického nábytku, takže evidoval
ve 2. stupni sbírkové předměty, přepisoval a tiskl starší karty, celkem 303 ks. Také má funkci správce
všech depozitářů z hlediska koordinace a zajištění požadavků jednotlivých správců podsbírek. To se
týkalo např. vyřešení a instalace závěsného systému pro sbírku terčů, úložného systému pro kamenné
prvky v depozitáři historie a nové regály pro archeologické sbírky, řešení odvětrávání v domečku č. 6
v Rymicích atd.
Konzervátoři celkem zkonzervovali a ošetřili 369 sbírkových předmětů, největší pozornost byla
věnována sbírkám etnografickým – celkem 206 kusů. V archeologii to bylo 58 kusů, přičemž samotný
soubor keramiky, počítaný jako jeden kus obsahoval stovky kusů.
Náročnou akcí byla přestavba pracoviště konzervátorů, neboť bylo potřeba vytvořit jednotlivá
oddělená pracoviště (práce s kovem, dřevem i keramikou a též napouštěcí místnost s odsáváním).
Konzervátoři též spolupracovali při velké akci v areálu tvrze a hospodářských budov v Rymicích
(celková revize zemědělské a hospodářské techniky, příprava a stavební úprava prostor, úklid
stavebního materiálu pořízeného v 80. letech na rekonstrukci areálu (stále ho dle finančních možností
odepisujeme), svoz předmětů, očištění, fotodokumentace, umístění do nových zajištěných prostor a
zaplachtování.
Konzervátoři se také podílejí, spolu s výstavářem, na instalaci výstav a jsou využívání i při tzv.
hrubších manuálních pracech, neboť zvláště při častých stěhováních, je potřeba více rukou.
Výstavnictví
Muzeum má sice výstaváře, který má na starosti výstavy z hlediska přípravy materiálního zabezpečení
a koordinace práce, ale výstavář zároveň musí zvládat i další práce – je zároveň dokumentátor,
administrátor CES, správce kinosálu – technické zajištění akcí a přednášek. Zároveň vypomáhá
manuálně i konzervátorům v činnostech, které jsou zmíněné výše u činnosti oboru konzervace.

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Archeologie
8
Historie
39
Přírodní vědy
7
Etnografie
22
Výtvarné umění
2
_______________________________________________________________________________
∑ 78
Celkem bylo uskutečněno 78 spoluprací s externími badateli a jinými odbornými subjekty.

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní
- 24. konference „Židé a Morava“, 8. 11. 2017
- Mezikrajské zasedání knihovníků AMG ČR Jihomoravského kraje a Zlínského kraje, 25. 4. 2017

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Přehledy výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2016, pořádá Archaia Brno ve spolupráci s Muzeem
města Brna, Brno – Špilberk, (5 hodin) 20. 4. 2017)
Konference Muzeum a škola – pořadatel Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 20.3. – 21.3.
2017, (6 hodin),
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Aktuální trendy v muzejní edukaci a prezentaci – pořadatel Slezské zemské muzeum v Opavě, 4.5.5.5. 2017 (15 hodin)
Muzeum škole – škola muzeu – pořadatel Muzeum hl. města Prahy, 25.9. 2017 (5 hodin)
Konference: Haná a její lidová kultura – v Přerově dne 5. 9. 2017 (9 hodin)
Workshop: Hliněné stavitelství – ve Strážnici 29. - 30. 5. 2017 (14 hodin)
Workshop: Ruční opracování dřeva a jeho povrchové úpravy – Frenštát pod Radhoštěm, 17. 8. 2017 (9
hodin)
Pečujeme o památky, seminář, pořadatelé Národní památkový ústav, ú. o. p. v Kroměříži, Město
Kroměříž, Zlínský kraj,15. 6. 2017 (8 hodin)
Konference Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil. Opava Slezské zemské muzeum – Památník Petra
Bezruče a katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přednáška
Dr. Markéty Mercové „Porobil jste knihu šumnou… Korespondence Petra Bezruče s Jindřichem
Spáčilem ve sbírkách Muzea Kroměřížska“, 21. – 22. 9. 2017. (12 hodin)
Mezinárodní odborná konference „Léta do pole okovaná 1914 – 1918. 1917 – revoluce ve válce,
společnost v revoluci“. Vojenský historický ústav Praha, 19. – 20. září 2017 (19 hodin)
Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska pořádaný ve spolupráci s AMG ČR. Uherské
Hradiště, Příspěvek Dr. Mercové: „Muzeum Kroměřížska jako partner měst a obcí regionu“, 26. – 27.
září 2017 (14 hodin).
Zasedání ke 120. výročí založení veřejné knihovny v Kroměříži, 10.3. 2017
41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR - Západočeské muzeum v Plzni (2
pracovnice) 5.-7.9. 2017, (2x16 hodin)
XIV. seminář paměťových institucí Zlínského kraje , Krajská knihovna F. Bartoše Zlín (2 pracovnice)
23.11. 2017, (2x7 hodin)
10. výroční seminář účastníků Souborného katalogu ČR, Městská knihovna Praha,27.11. 2017, (7
hodin)
Seminář na téma Historické kovové předměty – Jemná mechanika a leštěné povrch pořádaný
Technickým muzeum v Brně., 23. 5. 2017 (7 hodin)
Mezinárodního veletrhu Wood-Tec v Brně, listopad 2017 (4 hodiny)
22. Veletrh Muzeí České republiky – téma Muzeum a příroda – prezentace a diskuse týkající se péče a
následného využití přírodovědných sbírek. Muzeum Vysočiny Třebíč – 24. – 26. května 2017, (21
hod. přednášek a odborných exkurzí)
Botanické dny – setkání muzejních přírodovědných pracovníků pořádané Slovenským muzeem
ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Asociaci muzeí a galerií ČR a ŠOP SR – Správa Nízke
Tatry. Liptovský Mikuláš, Kráľova Lehota, Svarín, 5.– 9. 6. 2017 (40 hod. terénních exkurzí a
přednášek)
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Podzimní setkání muzejních botaniků – odborná přednáška rod. Bromus excl. Bromopsis v České
republice, determinace bot. sběrů,– Botanické oddělení Moravské zemské muzeum Brno, 17. 10. 2017
(5hod.)

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
7. 11. 2016 – 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.
20. 2 . – 4. 6. 2017 Když jsem já sloužil to první léto
Interaktivní program o hospodářských zvířatech, které naši předkové chovali na statku a sloužili jim
nejen jako zdroj obživy ale byli také důležitými pomocníky na hospodářství. Zastoupeny byly např.:
kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež. Nezapomněli jsme ani na pejska a kočku, kteří lidem nejen
pomáhali, ale současně plnili i funkci kamaráda.
Výstava byla doplněna o řadu zajímavých předmětů, které sloužily ke zpracovávání mléka, vlny,
masa, a dalších surovin.
Výstava obsahovala řadu interaktivních prvků:
Trojrozměrné doplňovačky, co nám které zvíře poskytuje
Fyzické aktivity jako jsou: dojení krávy, stříhání ovcí, česaní koňské hřívy, atd..
Barevné omalovánky
Hravé pracovní listy
Básničky, říkadla, písničky
Hádání zvuků domácích zvířat
Program byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce
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21. 9. 2017 – 4. 2. 2018 V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát
Interaktivní výstava pojatá jako malá exkurze do světa strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí
bohaté lidové kultury a slovesnosti.
Výstava byla doplněna řadou historických artefaktů, které sloužily našim předkům jako ochranné
prvky proti působení zlých sil.
V programu nechyběla řada interaktivních prvků pro malé i velké:
- lovení rybiček a zachraňování dušiček ve vodníkově říši
- zkoušení pohádkových kostýmů
- míchání kouzelných nápojů v chýši kořenářky
- věštění pomocí magických run
- hádání ztracených předmětů na hradě Bílé paní
- bohaté pracovní listy z historie naší země
- soutěž – uhádni, které strašidlo je z které pohádky
Pro ty nejstatečnější byla procházku kouzelným lesem plného pohádkových bytostí a strašidelných
zvuků se sladkou odměnou na závěr.
Součástí výstavy je i malé strašidelné vyrábění.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Výstava je určena pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
27. 3. 2017 - 12. 4. 2017
Od pučálky k beránkoví
Tradiční velikonoční program Muzea Kroměřížska, ve kterém jsme se tentokrát zaměříli na jednotlivé
neděle, které předcházejí velikonočním svátkům. Názorně jsme si ukázali známé i zapomenuté lidové
zvyky. Na závěr si upekli typické předvelikonoční pečivo jidášky. Součástí bylo i malé velikonoční
vyrábění.
Program byl určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
4. 12. - 22. 12. 2017
Pohádkové vánoce
Tradiční vánoční program Muzea Kroměřížska.
Děti se dozvěděly, jak vypadly přípravy našich předků na nejkrásnější svátky v roce, více o době
adventní a obyčejích, které naše předky adventním a vánočním časem provázely. Také o zvycích
spojených se stavěním betlémů. Na závěr jsme si upekli tradiční vánoční pečivo – vánočku a
v dílničce vyrobili papírovou ozdobu na stromeček.
Program byl určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Tvořivé dílny pro děti
28. 1. 2017 Benátské masky
Výroba kernelových masek a jejich zdobení různými technikami.
11. 2. 2017 Srdíčkové vyrábění
Ozdobné rámečky, závěsy, zápichy a milé drobnosti pro naše blízké, to vše s kouskem valentýnské
zamilovanosti.
18. 3. 2017 Veselí pomocníci
Dílna plná originálních vařeček, prkýnek, vzkazníků a dalších pomocníků
8. 4. 2017 Velikonoční dílna
Dekorace na dveře a okna, ozdoby na stůl, zápichy do květináčů, kraslice a zvířátka, to vše
inspirováno Velikonocemi.
19. 4. 2017 Dílna Kvetoucí poslové jara ke Dni Země
Výroba květináčků z recyklovatelných materiálů.
27. 5. 2017 Pestrobarevné truhlíky
Dílna plná originálních květináčů a zápichů do nich, ozdobných bylinkových popisek do truhlíků,
zahradních dekorací a další.
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23. 9. 2017 Zářijové vyrábění
Dílna plná rámečků pro vaše fotografie zachycující krásné chvíle třeba z prázdnin.
Originální rozvrhy hodin pro lepší start do nového školního roku.
Narozeninové plánovače, ať už nikdy nezapomene na narozeniny vašeho nejlepšího kamaráda nebo
babičky.
21. 10. 2017 Strašidelná dílna
Dílna plná strašidelného vyrábění a podzimních dekorací.
Jako bonus byl pro návštěvníky připravený speciálně nazdobený cupcake.
25. 11. 2017 Adventní věnce
Výroba originální typicky předvánoční dekoraci na stůl nebo na dveře.
9. 12. 2017 Vánoční dílna
Tradiční vánoční dílna zaměřená na zdobení skleněných baněk a výrobu originálních ozdob na
stromeček.
29. 6. – 27. 8. 2017 Malíř Vojtěch Kubašta a jeho pohádkový svět
Dlouhodobá dílna k výstavě zaměřená na výrobu pop up obrázků a záložek
Muzejní tábor – probíhaly dva turnusy v termínu od 10. – 14. 7. a 14. – 18. 8.
V pondělí nás čekala velká muzejní hra a dopoledne plné zajímavostí a soutěží. Odpoledne jsme si šli
hrát do velké interaktivní výstavy Poznávej se! Na úterý byl připravený první výlet, a to do zámku
Chropyně. Zde jsme navštívili pohádkový svět malíře V. Kubašty. V dílničce jsme se při vyrábění
inspirovali jeho pohádkovým světem. Ve středu jsme podnikli celodenní túru z Bystřice pod
Hostýnem na svatý Hostýn a zpět. Děti během cesty plnily další úkoly ve svém cestovatelském
deníku.¨Ve čtvrtek nás čekala plavba lodí po Baťovském kanálu ze Spytihněvy do napajedelského
hřebčína a zpět. Na pátek jsme připravili poslední celodenní výlet, pěší pochod z Pravčic do skanzenu
lidové architektury v Rymicích. I zde byl pro nás připravený zajímavý program s malou dílničkou a
závěrečným opékáním špekáčků.

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

3
3
2
1
∑9

Celkem byla poskytnuta pomoc studentům středních a vysokých škol při jejich školních
pracích v 9 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 AV ČR, Brno
NPÚ, ú. o. Kroměříž
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti
Městské muzeum Holešov
Muzeum Fr. Skopalíka v Záhlinicích
Muzeum JV Moravy ve Zlíně
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Redakční rada portálu eBadatelna
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Redakční rada sborníku Acta musealia
Pracovní skupina Centra pro zpřístupňování digitálního obsahu při KÚZL
Sbírkotvorná komise Muzea Komenského v Přerově
Muzeum Beskyd Frýdek Místek
Státní okresní archiv Kroměříž
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Muzeum Brněnska

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
RAUČ Kroměříž
KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, z. s.

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Laičtí zájemci
Město Hulín
Klubíčko Kroměříž
Obec Rymice
ZŠ a MŠ Rymice
Město Kroměříž
Odbor kultury MěÚ Kroměříž
Odbor školství 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.
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- Školení k „Archeologické mapě ČR“
- Školení „CES online“
- Školení „Centrum pro zpřístupňování digitálního obsahu“
- Školení – Evidenční systém sbírkových předmětů“
Školení pořádaná KÚ ZK, především v oblasti ekonomické a provozní

4. KULTURNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
4.1. Expozice
STÁLÁ EXPOZICE PŘÍRODA 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 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 ve třetí patře muzejní
budovy pojednávající o pravěkém osídlení a dějinách regionu do počátku raného středověku.
ZÁMEK CHROPYNĚ
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.
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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
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. Letos uzavřen, probíhala další etapa opravy.

4.2. Výstavy, programy pro školy, tvořivé dílny a ostatní akce muzea
VÝSTAVY
A. Přehled všech výstav muzea
KROMĚŘÍŽ
GALERIE V PODLOUBÍ
1. 1. – 28. 2. 2017
PŘÍBĚHY SVATEBNÍCH ŠATŮ
Velká sbírka svatebních šatů Zdeňky Mudrákové, doplněná o šaty zapůjčené od obyvatelek Kroměříže
a okolí, doplněno svatebními oznámeními a fotografiemi a drobnými oděvními doplňky a obuví.
10. 3. – 9. 4. 2017
TOMÁŠ MĚŠŤÁNEK - MŮJ ŽIVOT V ČESKU
Velká přehlídka maleb uherskohradišťského malíře z posledních let. Výběr a instalace ve spolupráci
s Centrem současného umění DOX a J. Vítvarem, redaktorem týdeníku RESPEKT. K výstavě vydán i
reprezentativní katalog.
15. 4. – 21. 5. 2017
„UMĚNÍ JE STAV DUŠE XI“
Tvorba klientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříž již po jedenácté - a naposledy v prostorách
Galerie v podloubí před rekonstrukcí a vybudování nových výstavních prostor.
1. 6. – 31. 8. 2017
POZNÁVEJ SE!
Velká interaktivní výstava z IQ parku Liberec. Poznej své schopnosti – dotýkej se všech exponátů.
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MALÁ GALERIE
3. 12. – 5. 2. 2017
KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK
Výstava dobových kuchyní, kuchyňských pomocníků a drobných spotřebičů z období konce 19. století
do poloviny 20. století. Doplněno sbírkou perníkových dekorací sběratelky Ivy Velískové.
14. 2. – 4. 6. 2017
KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL
Výstava o životě na statku a chovu domácích zvířat s řadou interaktivních prvků.
14. 6. – 3. 9. 2017
KRÁVA KRÁČÍ K ABSTRAKCI
Přehlídka moderní světové grafiky ze soukromé sbírky pana Alda Tenedini.
21. 9. – 4. 3. 2017
„V MUZEU STRAŠÍ ANEB NEBOJTE SE TROCHU BÁT“
Historie naší země je bohatá na legendy, pověsti a pohádky. Lidé si často nedokázali vysvětlit
rozličné přírodní jevy, a tak vznikaly příběhy o ohnivých mužích, vílách, skřítcích, vodnících, čertech
a čarodějnicích. Některé z těchto bytostí lidem pomáhaly, jiné v nich spíše budily strach a respekt.
Pojďme si tedy udělat malou exkurzi do světa strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí bohaté
lidové kultury a slovesnosti. Výstava je doplněna řadou historických artefaktů, které sloužily našim
předkům jako ochranné prvky proti působení zlých sil.
V programu nebude chybět ani řada interaktivních prvků pro malé i velké.
VÝSTAVNÍ SÍŇ PORTÁL
1. 1. – 31. 1. 2017
FAKTA A MÝTY O SCHIZOFRENII
Výstava připravená Oblastní charitou Kroměříž a Sociální rehabilitací ZAHRADA.
15. 4. – 21. 5. 2017
„UMĚNÍ JE STAV DUŠE XI“
Tvorba klientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříž proběhla již po jedenácté v Galerii v podloubí.
V prostoru „portál“ představeny plakáty ze všech ročníků, které jsou dílem muzejního pracovníka
Michala Jemelky.
1. 6. – 31. 8. 2017
POZNÁVEJ SE!
Velká interaktivní výstava z IQ parku Liberec. Poznej své schopnosti – dotýkej se všech exponátů.
Část výstavy z Galerie v podloubí.

ZÁMEK CHROPYNĚ
2. 5. – 18. 6. 2017
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
Fascinující barvy, tvary i vzory ve světě hmyzu, nerostů a hornin.
29. 6. – 27. 8. 2017
MALÍŘ VOJTĚCH KUBAŠTA A JEHO POHÁDKOVÝ SVĚT
Tvorba geniálního ilustrátora Vojtěcha Kubašty, který je více znám v cizině – např. spolupracoval i
s Waltem Disneyem.
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LIDOVÉ STAVBY RYMICE
5. 5. – 30. 9. 2017
„HALÓ, POJĎTE SI S NÁMI HRÁT!“
Výstava hraček sběratelky Bronislavy Hazuzové v rymické tvrzi.

B. Výstavy převzaté
POZNÁVEJ SE! - Výstava z IQ parku Liberec.
FAKTA A MÝTY O SCHIZOFRENII – zapůjčena sociální rehabilitací ZAHRADA
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY – zapůjčena z Muzea JV Moravy ve Zlíně
MALÍŘ VOJTĚCH KUBAŠTA – zapůjčena z Letohrádku Mitrovským
„HALÓ, POJ´DTE SI S NÁMI HRÁT“ – zapůjčeno od soukromé osoby

C. Výstavy v jiných organizacích
15. 5. – 30. 9. 2017 – GALERIE ORLOVNA
MYŠKA HRABALKA A JINÉ ILUSTRACE
Ilustrace akademického malíře Františka Vrobela ze sbírek muzea.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
KROMĚŘÍŽ
7. 11. – 28. 2. 2017
MALÁ LEKCE ETIKETY PRO ŠKOLÁKY
Interaktivní program pro školy k výstavě Příběhy svatebních šatů. V první částí programu byly školy
seznámeny, 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.
20. 2. – 4. 6. 2017
KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO ...
Výstava o životě na statku a o domácích zvířatech, které naši předkové chovali na statku a sloužila jim
nejen jako zdroj obživy, ale byla také důležitými pomocníky při hospodaření. Zastoupeny byli
například: kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež, ale i pejsek a kočička, kteří lidem nejen pomáhali, ale
současně plnili i funkci kamaráda. Výstava doplněna o řadu zajímavých předmětů, které sloužily ke
zpracování mléka, vlny, masa a dalších surovin.
27. 3. – 12. 4. 2017
OD PUČÁLKY K BERÁNKOVI
Velikonoční program Muzea Kroměřížska zaměřený na jednotlivé neděle, které předcházejí
velikonočním
svátkům.
Názorně
ukázány
známé
i
zapomenuté
lidové
zvyky.
Na závěr si něco dobrého, typicky velikonočního upečeme. Součástí i malé velikonoční vyrábění.
Pečení typického velikonočního jídla.
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21. 9. – 4. 3. 2017
„V MUZEU STRAŠÍ ANEB NEBOJTE SE TROCHU BÁT“
Interaktivní výstavu s programem pro školy na strašidelné téma. Historie naší země je bohatá na
legendy, pověsti a pohádky. Lidé si často nedokázali vysvětlit rozličné přírodní jevy, a tak vznikaly
příběhy o ohnivých mužích, vílách, skřítcích, vodnících, čertech a čarodějnicích. Některé z těchto
bytostí lidem pomáhaly, jiné v nich spíše budily strach a respekt. Výstava byla exkurzí do světa
strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí bohaté lidové kultury a slovesnosti, doplněna řadou
historických artefaktů, které sloužily našim předkům jako ochranné prvky proti působení zlých sil. V
programu nechyběla ani řada interaktivních prvků pro malé i velké.
4. 12. – 22. 12. 2017
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Tradiční vánoční program, tentokrát prezentovaný formou pohádkového příběhu. Jak vypadaly
přípravy našich předků na nejkrásnější svátky v roce, více o době adventní, obyčeje, které je
adventním a vánočním časem doprovázely, zvyky spojené se stavěním betlémů, pečení vánočky.

RYMICE
1. 5. – 30. 9. 2016
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. Úspěšně se konal již potřetí.
1. 5. – 30. 9. 2016
BYLINKÁŘSTVÍ V RYMICÍCH
Nově vytvořený 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
KROMĚŘÍŽ
28. 1. 2017
BENÁTSKÉ MASKY
Výroba originálních benátských masek využitelných nejen na karneval, ale i jako krásný bytový
doplněk.
11. 2. 2017
SRDÍČKOVÁ DÍLNA
Vyrábění romantických závěsů na dveře, skleniček a svícínků, přáníček a milých drobností.
8. 4. 2017
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Dekorace na dveře a do oken, ozdoby na stůl, zápichy do květináčů, kraslice a zvířátka, to vše
inspirováno Velikonocemi.
27. 5. 2017
PESTROBAREVNÉ TRUHLÍKY
Dílna věnovaná vyrábění z recyklovaných materiálů.
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21. 9. 2017
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE K OTEVŘENÍ VÝSTAVY „V MUZEU STRAŠÍ“
Odpoledne plné soutěží a her, zkoušení pohádkových kostýmů, vyrábění, pečení a mlsání.
23. 9. 2017
ZÁŘIJOVÉ VYRÁBĚNÍ
Vyrábění rámečků pro fotografie zachycující krásné chvíle třeba z prázdnin.
21. 10. 2017
STRAŠIDELNÁ DÍLNA
Dílna se „strašidelným“ vyráběním a výroba podzimních dekorací.
25. 11. 2017
ADVENTNÍ VĚNCE
Vlastnoruční výroba adventních věnců na dveře i stůl z přírodních materiálů.
9. 12. 2017
VÁNOČNÍ DÍLNA
Tradiční vánoční dílna zaměřená na výrobu skleněných baněk a výrobu originálních ozdob na
stromeček.

RYMICE
26. – 27. 3. 2017
VELIKONOCE V RYMICÍCH
Ukázky tradičního velikonočního pečiva a zdobení kraslic v původních stavbách lidové architektury.
2. 12. 2017
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Tvorba jesliček z přírodních materiálů a zdobení perníčků.

4. 3. Přednášky a konference a další akce muzea
PŘEDNÁŠKY
MUZEUM – vlastní přednášky
15. 2. 2017
SOUČASNÁ ČÍNA NA VLASTNÍ KŮŽI
Vyprávění významného českého sinologa PhDr. Davida Sehnala, Ph.D., který dlouhá léta pobýval
v Číně, zvláště v Pekingu. Seznámení s všedním životem v čínských městech.
15. 3. 2017
SOUČASNÁ ČÍNA NA VLASTNÍ KŮŽI 2.
Další přednáška českého sinologa PhDr. Davida Sehnala, Ph.D. zaměřena na současnou moderní tvář
této dynamicky se rozvíjející země.
25. 10. 2017
MOŽNOSTI A MEZE MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU I.
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka z cyklu přednášek o světových náboženstvích.
22. 11. 2017
MOŽNOSTI A MEZE MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU II.
Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka z cyklu přednášek o světových náboženstvích.
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PŘEDNÁŠKY JINÝCH INSTITUCÍ
24. 1. 2017
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU.
Výroční členská schůze spojená s přednáškou dr. Markéty Mercové František Vrobel.
21. 2. 2017
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška PhDr. Jitky Zezulové na téma Výtvarná stránka městských a obecních kronik.
10. 3. 2017
OLGA BARÉNYI: ZDE JEST VŠE MARNÉ?
Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska a Švabinského kruhem přátel
výtvarného umění připravila při příležitosti 120. výročí založení veřejné knihovny v Kroměříži,
scénický seminář o jedné záhadné spisovatelce a kroměřížské rodačce.
25. 4. 2017
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška historičky Mgr. Markéty Mercové, Dr. PŘÍBĚHY UKRYTÉ V MALOVANÝCH
TERČÍCH KROMĚŘÍŽSKÝCH OSTROSTŘELCŮ.
20. 6. 2017
SETKÁNÍ PŘÁTEL KROMĚŘÍŽE
Večer Švabinského kruhu přátel výtvarného umění, Klubu UNESCO Kroměříž a Arcibiskupského
zámku v Kroměříži SETKÁNÍ PŘÁTEL KROMĚŘÍŽE. Komponovaným večerem hudby a mluveného
slova provázel Rostislav Marek, herec Městského divadla Zlín.
24. 10. 2017
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška historičky Mgr. Markéty Mercové, Dr. k 150. výročí narození básníka Petra Bezruče.
21. 11. 2017
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška historika umění Mgr. Ivo Bindera EMIL FILLA ke 135. výročí narození malíře, grafika a
sochaře
30. 3. 2017
ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
O historii Řádu maltézských rytířů s PhDr. Milanem Bubnem, Ph.D. z Univerzity Karlovy, který je
také magistrálním rytířem Suverénního řádu Maltézských rytířů.

KONFERENCE
8. 11. 2017
KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA
V Muzeu Kroměřížska se ve středu 8. listopadu 2017 uskutečnil 24. ročník konference Židé a Morava,
během něhož na padesát účastníků vyslechlo 20 přednášek.
Mezi posluchači a přednášejícími byli zástupci 8 archivů, 3 územních pracovišť národního
památkového ústavu, 9 muzeí, židovských obcí v Brně a Olomouci, 4 vysokých škol (UK v Praze,
Masarykova univerzita, UP v Olomouci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem). Dorazili i
soukromí badatelé a zájemci z ČR, Slovenska, Spolkové republiky Německo i Společnosti pro dějiny
židů v ČR nebo Olamu - Společnosti Judaica Holešov
Muzeum nabídlo ke koupi XXIII. svazek edice Židé a Morava. Publikaci o 230 stranách tvoří
doplněné a rozšířené texty příspěvků přednesených na loňské konferenci s třemi dalšími pracemi. Opět
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je třeba zdůraznit pomoc, kterou svým finančním příspěvkem poskytl vydání publikace Nadační fond
obětem holocaustu, za což mu patří dík.

DALŠÍ AKCE MUZEA
KROMĚŘÍŽ
19. 4. 2017
DEN ZEMĚ 2017
Kvetoucí poslové jara, zábavně-poznávací a tvořivé hry.
15. 5. 2017
MOC MUZEÍ A GALERIÍ
V rámci festivalu muzejních nocí doprovodný program pro návštěvníky a vstup zdarma. Ve spolupráci
s Arcibiskupským zámkem, Galerií Orlovna a Památníkem Karla Kryla.
21. 10. 2017
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
Vstup zdarma do archeologických expozic Historie ukrytá pod dlažbou města a Příroda a člověk.
10. – 14. 7. a 14. – 18. 8. 2017
MUZEJNÍ LETNÍ TÁBOR 2017
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.

CHROPYNĚ
9. 4. 2017
„ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI“
III. ročník setkání pěveckých sborů konaný za podpory Města Chropyně
27. 5. 2017
POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci
s TOM Kamínek.

RYMICE
2. 6. 2017 a 3. 6. 2017
TRADIČNÍ ŘEMESLA VČELAŘSTVÍ A KOVÁŘSTVÍ
V pátek i sobotu ožila medová zahrada a včelí dům bohatým programem zaměřeným na včely a
včelařství. Také kovárna ožila zvukem kladiva a kovadliny místního kováře.

25

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

4. 3. Návštěvnost muzea

termín

ORG

Název expozice, výstavy a doplňkových akcí
STÁLÉ EXPOZICE

trvale

200

Památník Maxe Švabinského

6 194

trvale

201

Příroda a člověk

6 322

trvale

202

Historie ukrytá pod dlažbou města

6 268

GALERIE V PODLOUBÍ
14.10. - 28.2.

108

Příběhy svatebních šatů (pokračování z roku 2016)

10.3. - 9.4.

101

Tomáš Měšťánek - Můj život v Česku

15.4. - 21.5.

102

Umění je stav duše XI

1 260

1.6. - 31.8.

104

Poznávej se!

6 381

2 285
477

MALÁ GALERIE
do 5.2.

111

Kuchyně našich babiček (pokračování z roku 2016)

14.2. - 4.6.

100

Když jsem já sloužil

2 577

14.6. - 3.9.

105

Moderní světová grafika

2 375

21.9.-31.12.

107

V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát

1 953

393

VÝSTAVNÍ SÍŇ PORTÁL
Fakta a mýty o schizofrenii

1.1. - 31.1.

Návštěvnost celkem stálé expozice a výstavy

254

36 739

PROGRAMY PRO ŠKOLY
do 28.2.

406

Malá lekce etikety (pokračování z roku 2016)

20.2. - 4.6.

400

Když jsem já sloužil to první léto

27.3. - 12.4.

401

Velikonoční program - Od pučálky k beránkovi

21.9. - 4.3.18

408

V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát

4.12. - 22.12.

405

Pohádkové vánoce

559
1 275
838
1 099
918

Celkem akce pro školy
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AKCE PRO VEŘEJNOST - TVOŘIVÉ DÍLNY A OSTATNÍ AKCE
AKCE PRO VEŘEJNOST - TVOŘIVÉ DÍLNY
28.1.

450

Dílna - Benátské masky

24

11.2.

451

Dílna - Srdíčkové vyrábění

29

18.3.

452

Dílna - Veselí pomocníci

41

8.4.

453

Velikonoční dílna

45

27.5.

457

Kouzelné truhlíky

10

23.9.

460

Zářijové vyrábění

15

21.10.

459

Strašidelná dílna

51

25.11.

461

Adventní věnce

19

9.12.

462

Vánoční dílna

52

Celkem dílny

286

OSTATNÍ AKCE
Přednášky “Současná Čína“

15.2., 15.3.

150

19.4.

Den Země

15.5.

Noc muzeí a galerií

271

Červenec,srpen

Muzejní letní tábor

47

Konference „Židé a Morava“

50

8.11.

48

Celkem ostatní akce

566

Celková návštěvnost Muzea Kroměřížska, Kroměříž

42 280

ZÁMEK CHROPYNĚ
trvale

203

expozice zámek Chropyně

2.5. - 18.6.

103

Létající drahokamy (zámek Chropyně)

29.6. - 27.8.

106

Malíř Vojtěch Kubašta a jeho pohádkový svět (zámek Chropyně)

29.6. - 27.8.

458

Dílny k výstavě Létající drahokamy
expozice zámek Chropyně - vstup při Hanáckých slavnostech

27.5.
27.5.

3 124

456

Pohádkový zámek

773
1 636
150
85
337

Celkem

6 105

RYMICE
trvale

204

expozice tvrz Rymice včetně výstavy tvrz Rymice

26. - 27.3.

454

Velikonoce v Rymicích

2.5 - 31.10.

404

Voňavá kouzla v Rymicích - akce školy

2.6. - 3.6.

463

Tradiční řemesla

1 764
34
261
74
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465

2.12.

Vánoce na tvrzi

31

Celkem

2 164
VELKÉ TĚŠANY

Větrný mlýn - uzavřen z důvodu opravy

0

Celkem

0

NÁVŠTĚVNOST MUZEA KROMĚŘÍŽSKA CELKEM

50 549

Přehled návštěvnosti objektů Muzea Kroměřížska za rok 2017
(podle počtu prodaných vstupenek)
Muzeum
Kroměříž
měsíc
leden

mlýn Velké
Rymice Těšany

zámek Chropyně

počet

z toho

počet.

návštěv.

cizinci

návštěv.

z toho

počet

z toho

cizinci návštěv. cizinci

z toho

počet
návštěv.

celkem

cizinci

567

12

567

12

únor

1 189

22

1 189

22

březen

1 450

30

1 450

30

duben

1 642

31

247

13

255

2 144

50

květen

1 440

48

1 150

12

182

2 772

60

červen

1 485

44

578

14

584

2

2 647

60

červenec

2 466

280

868

18

453

5

3 787

303

srpen

2 618

257

891

47

346

0

3 855

304

září

658

23

247

12

313

1 218

35

říjen

1 120

40

116

1 236

40

listopad

1 251

8

1 251

8

prosinec

1 383

11

1 414

11

celkem

17 269

806

23 530

935

6

31
4 097

28

116

2 164
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Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000 – 2017
(podle počtu prodaných vstupenek)

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

2017

23 530

17 269

4 097

2 164

0
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Návštěvnost Muzea Kroměřížska v letech 2000 - 2017
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4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
Základní informace ve výstavách a v expozicích podávají průvodkyně. Tyto informace, zvláště
v Rymicích, na zámku Chropyně a na Větrném mlýně ve Velkých Těšanech (letos mimo provoz) jsou
na úrovni odborného výkladu.
Na vyžádání škol, či institucí nebo odborných či laických skupin návštěvníků jsou pak podávány
odborné výklady ve stálých expozicích. Odborné výklady jsou podávány i při akcích muzea s volným
vstupem „Den otevřených dveří“ či při dalších akcích – letos např. Den Země 2017, Moc muzeí a
galerií, Mezinárodní den archeologie, Tradiční řemesla v Rymicích apod.

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 – celkem 56x
Dějepisná olympiáda – okresní a krajské kolo – 2x
Výroční schůze UNESCO – 1x
Valná hromada VAK – 1x
Olga Graclíková – přednáška – 7x
Ing. Jan Smetana – 1x
Umělecká iniciativa FORFEST – 4x
Církev Slovo života – 1x
Junák – Český skaut, z. s. – 1x
Sdružení Jóga v denním životě Střílky – 1x
Holos, z.ú. – 1x

5. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
Sborník z edice „Židé a Morava“ – příspěvky z XXIII. ročníku konference „Židé a Morava“, editor
Petr Pálka, ISBN 978-80-85945-76-8, stran 229, výtisků 350 ks, spolufinancováno z Nadačního fondu
obětem holocaustu.
Ve sborníku „Židé a Morava“ – XXIII. ročník konference text Petra Pálky, „Židé v Kroměříži po II.
světové válce – restituce obecního majetku“
Tomáš Měšťánek – Můj život v Česku, katalog k výstavě realizované v muzeu 10.3. – 9. 4. 2017,
ISBN 978-80-85945-75-1, výtisků 150 ks

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Lenka Běhounková – O dávném osídlení Skaštic in Skaštice 1267 – 2017, Kapitoly z historie obce
Markéta Mercová – PhDr. Anežka Fialová in Acta musealia XIV
Markéta Mercová – Okamžiky života A. Fialové in Biografický a bilbiografický příspěvek, Kroměříž
2017
Petr Pálka – Voda, vítr, vandalové a Podzámecká zahrada in ZVUK Zlínského kraje, podzim – zima
2017
Petr Pálka – Recenze knihy J. Gruberové a Jany Malkové Osudy posledních dambořických Židů –
vlastivědný věstník moravský – ročník 2017, č. 1
31
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5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku,
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod.
Neustálé zdokonalování a aktualizace webových stránek muzea. Využíváno e-mailové komunikace a
propagace muzea na adresy: škol, jednotlivců na vyžádání, média, ostatní instituce.
Facebook – neustále roste jeho působnost, pravidelné a aktuální akce i dění v muzeu. Příznivců je
1075, znamená to nárůst o 164 než v roce 2016.
Velmi intenzivní spolupráce s Českým rozhlasem a konkrétně redaktorem Pavlem Sedláčkem – téměř
všechny akce i další dění je komentováno v ČR spolu s rozhovory i příslušnými pracovníky či
vedením muzea. Dobrá a častá je i spolupráce s ČTK. Pravidelně informují o muzeu také další média.
MF Dnes, Kroměřížský deník, Týdeník Kroměřížska, Zpravodaj města Kroměříž, Internetové rádio
„Kroměříž“, různé webové servery. Menší zájem je od televizí, které vybírají jen opravdové „špeky“ a
stává se, že domluvená reportáž ani není realizována. Využití výlepových ploch ve městě Kroměříž i
okolních městech. Roznáška propagačních letáků do schránek na významné akce (bohužel zahlcenost
letáky je veliká, využívání dny kdy nejsou komerční letákové „nálety“).
Objekty v Rymicích a mlýn Velké Těšany jsou propagovány na poutačích kolem příjezdových
komunikací.
Při propagaci programů pro školy využíváme i osobního předání propag. materiálů a cíleného emailového kontaktu na jednotlivé pedagogy.
Muzeum je také součástí informačního systému města Kroměříž a je dobrá propagace v Informačním
centru města Kroměříž.
Zpracovali jsme i materiál o M. Švabinském a jeho památníku v muzeu, spolu se správou
Arcibiskupského zámku. Článek by měl vyjít i v ang. mutaci v prestižním časopisu National Geografic
v roce 2018.
Velmi zdařilá propagace se povedla v oblasti škol a to v „Muzejních novinách“, které byly
distribuovány ve školách celé ČR.
Účastníme se také veletrhu Regiontour, kde propagujeme všechny objekty a expozice muzea.
V oblasti medializace a propagace je velká náročnost na finance, které jsou omezeny rozpočtem
muzea, takže některé nabízené a účinné formy propagace musíme odmítat právě z těchto důvodů.

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad)
Historik muzea Petr Pálka je členem redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje, členem
Klubu UNESCO Kroměříž a stejně jako historička, se podílejí na práci bulletinu.
Historička je členka red. rady časopisu Acta musealia a také redakční rady portálu eBadatelna.

6. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních EU) fondů
Subjekt:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP
Projekt: Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic
Na základě schváleného dodatku investičního záměru na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. –
Revitalizace budov a expozic“ a podané a schválené žádosti o podporu v rámci Integrovaného
operačního programu, výzva č. 21 Muzea byla dne 15.3.2017 vydána Registrace akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace pro projekt Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic. Byla
zahájena příprava výběru zhotovitele stavebních prací, dodavatelů interiéru a expozic. Stavební práce
1. etapy byly zahájeny v září 2017 a probíhaly do konce roku 2017. v rámci 1. etapy byla provedena
rekonstrukce vstupních prostor, výstavních prostor, sociálního a společenského zázemí pro
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návštěvníky v rámci 1. nadzemního podlaží. Finanční prostředky z fondu EU dosud čerpány nebyly,
předpoklad prvního čerpání je v roce 2018.

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
Částka:
250.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Akce:
Oprava větrného mlýna ve Velkých Těšanech – II. etapa
Cílem celé opravy větrného mlýna je obnovení statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn
opláštění, sanace napadených dřevěných prvků opláštění a stropů mlýna s minimálními zásahy do
historické konstrukce a tvaru. Oprava je realizována za použití metod sanace prvků bandážováním,
protézováním a plombováním. U prvků, kde došlo k prolomení v důsledku silného poškození hmyzem
ze statického důvodu dochází k výměně napadených prvků. Během sanačních prací jsou veškeré
dřevěné prvky injektovány insekticidními a fungicidními bezbarvými prostředky. V rámci II. etapy
prací v roce 2017 bylo provedeno podchycení mlecího soustrojí a jeho zakrytí před atmosferickými
vlivy, demontáž opláštění z východní a západní strany, opravy a výměny napadených prvků, opravy a
výměny trámů stropu. Dokončené práce byly zkolaudovány.
Částka:
130.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Akce:
Obnova objektu – venkovský dům č. p. 62 v Rymicích
Při realizaci akce došlo k zajištění obnovy poškozené krytiny z dřevěného štípaného šindele demontáží
stávající krytiny v úžlabí ve dvorní části objektu a následnou montáží nové krytiny z ručně štípaného
hloubkově impregnovaného dřevěného šindele. Byl proveden venkovní nátěr dřevěné střechy
nátěrovou hmotou KARBOLINEUM EXTRA PLUS – pigment ořech. Dále byla realizována lokální
obnova omítek fasády včetně obnovy vápenného nátěru celého venkovního pláště venkovského domu.
Další částí prací došlo k nahrazení stávajícího poškozeného betonového okapového chodníku novým
okapovým chodníkem z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože.
Částka:
140.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Akce:
Obnova objektu – venkovský dům č. p. 64 v Rymicích
Při realizaci akce byla provedena lokální obnova vápenných omítek s následným vápenným nátěrem
celého venkovního pláště. Stávající poškozený cihelný okapový chodník byl demontován a byl opět
nahrazen novým okapovým chodníkem z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože. Bylo
provedeno nové dřevěné oplocení dvorní části objektu, venkovní nátěr dřevěného oplocení byl
aplikován na dokonale čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou
KARBOLINEUM - pigment ořech
Částka:
170.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Akce:
Obnova objektu – venkovský dům č. p. 65 v Rymicích
Při realizaci akce byla provedena lokální obnova vápenných omítek s následným vápenným nátěrem
celého venkovního pláště. Stávající poškozený cihelný okapový chodník byl demontován a byl
nahrazen novým okapovým chodníkem z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože. Součásti
obnovy byla také demontáž opěrné zídky a její opětovné vyzdění z pálených a nepálených cihel,
přičemž část z nepálených cihel byla vyzděna klasovitou vazbou zdiva.
Částka:
14.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Projekt: Voňavá kouzla
Jednalo se o edukační aktivitu v oblasti muzejnictví. V rámci realizace projektu byli zájemci
seznámeni s významnou rolí bylinek v přírodě, v lidovém léčitelství a s možnostmi jejich použití
33

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

v každodenním životě v minulosti i dnes. Cílem projektu bylo dosáhnout zvýšeného zájmu o muzeum,
jeho sbírky, regionální kulturu, přírodní bohatství a životní prostředí. Muzeum v přírodě umožnilo
zájemcům (dětem, žákům MŠ a ZŠ) jako přidanou hodnotu strávit část vzdělávání ve volné přírodě.
Aktivity projektu také vhodně doplnily školní výuku definovanou rámcovými vzdělávacími programy
prostřednictvím seznámení se se sbírkovými předměty a expozicemi muzea.

6.3. Přijaté dary (nefinanční)
Jako dar byly získány sbírkové předměty v počtu 80 kusů.

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
Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
Rada Zlínského kraje schválila na základě přípravných projektových prací a vypracované
architektonické studie investiční záměr na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích“. Po schválení investičního záměru byl proveden výběr zpracovatele
všech následujících stupňů projektové dokumentace a byla zahájena příprava a zpracování projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, následně bylo požádáno na Stavební úřad o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na základě zhotovené projektové dokumentace
byla zpracována a podána žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), specifický cíl: 3.1. zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví,
výzva č. 76 Muzea II. Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace celého objektu
hospodářského dvora v Rymicích za účelem vybudování archeologického a etnografického depozitáře,
etnografické expozice a vybudování odpovídajícího sociálního a společenského zázemí pro
návštěvníky objektu a celého prohlídkového okruhu památek lidové architektury v Rymicích. Součástí
prací bude i zajištění bezbariérového přístupu, vybudování parkoviště pro návštěvníky a úprava dvora
i okolních ploch. Předpokládané náklady akce jsou cca 120 mil korun.
Finanční prostředky dosud čerpány nebyly.
Oprava větrného mlýna ve Velkých Těšanech – 2. část II. etapy
Jedná se o poslední etapu opravy větrného mlýna ve Velkých Těšanech v rámci, které budou
provedeny následující práce - opravy a výměny trámů krovu, výměna střešní krytiny (demontáž a
montáž), montáž opláštění za perutěmi, montáž perutí, konzervování mlecího soustrojí, finalizace
všech nátěrů, demontáž lešení, úklid a vyčištění stavby a instalace expozice. Cílem opravy je obnovení
statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn opláštění, sanace napadených dřevěných prvků
opláštění a stropů mlýna s minimálními zásahy do historické konstrukce a tvaru. Oprava je realizována
za použití metod sanace prvků bandážováním, protézováním a plombováním. U prvků, kde došlo
k prolomení v důsledku silného poškození hmyzem ze statického důvodu dojde k výměně napadených
prvků. Během sanačních prací budou veškeré dřevěné prvky injektovány insekticidními a fungicidními
bezbarvými prostředky.

34

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

Oprava dvorní části objektu č.p. 14 v Rymicích
Jedná se o statické zajištění štítu ve dvorní části objektu. Rozpadající se cihly budou nahrazeny nově
vyrobenými sušenými cihlami, střešní pálené tašky na koruně štítového zdiva budou odstraněny,
včetně podkladní vápenné malty, ze zdiva budou odstraněny zbytky hliněné omítky a bude provedena
oprava spárování. Štítové zdivo bude opatřeno novou hliněnou omítkou a vápenným bílením. Aby se
zamezilo vlhnutí obvodového zdiva ve dvorní části, bude provedena oprava osazení uvolněných
kamenů a znovu vyspárování kamenné dlažby. Je zpracována projektová dokumentace a stavebním
úřadem Holešov vydaný souhlas s ohlášenými stavebními opravami.
Oprava domu č.p. 65 v Rymicích v areálu Hejnice
V rámci připravovaných stavebních prací budou odstraněny hliněné omítky roubených částí
obvodových stěn a obnoven systém pro odvádění a zasakování srážkových vod.
U narušeného roubení bude odstraněno napadené dřevo (pod úrovní terénu výměna celých prvků, nad
terénem odstranění napadaného dřeva a vlepení zdravého kusu dřeva). Následně budou dřevěné prvky
ošetřeny nástřikem, provedena nová vnitřní omítka a obnovena venkovní hliněná omítka.
Dřevěné schodiště, krov a strop budou chemicky ošetřeny, dále bude vyspravena došková krytina,
která bude rovněž chemicky ošetřena (postřikem s obsahem fungicidu a insekticidu). Kolem objekty
budou provedeny drenážní příkopy (v původních trasách). Na okapovém chodníku bude obnovena
dlažba z cihel. Je zpracována projektová dokumentace a stavebním úřadem Holešov vydaný souhlas
s ohlášenými stavebními opravami.
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7. PLNĚNÍ CÍLŮ 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
Objekty - pobočky,
detašovaná pracoviště
(NIPOS ř. č. 0103)
Sbírkové předměty
(NIPOS ř. č. 0901)
Počet zapsaných
přírůstků za sledovaný
rok (NIPOS ř. č. 0905):
- z toho přírůstky
získané koupí
- z toho přírůstky
získané darem
- z toho přírůstky
získané sběrem
Počet knihovních
jednotek (NIPOS ř. č.
0603)
Počet stálých expozic
(NIPOS ř. č. 0107)
Počet výstav (NIPOS ř.
č. 0201):
- z toho v zahraničí
(NIPOS ř. č. 0205):
Počet kulturně
výchovných akcí pro
veřejnost (NIPOS ř. č.
0231):
Celková návštěvnost
expozic a výstav,
kulturně výchovných
akcí (NIPOS ř. 0218 +
ř. 0232)

Rok 2015
*k
vyplnění

Rok 2016
*k
vyplnění

Rok 2017

4

3

3

47249

48051

196

1002

18

4

85

18

93

980

17

40628

41035

41345

10

10

17

18

12

-

-

-

21

33

72029

66206

48349
98
1
80

10

19

50549
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II. PROVOZNÍ ČÁST
1. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Pravidelné měsíční porady vedoucích a odborných pracovníků. Hlavní pozornost věnována práce se
sbírkami, provozním záležitostem (letos zvláště spojené se stěhováním a započetím rekonstrukce
muzea, přesunu sbírek, expozic atd), všeobecná informovanost o dění v muzeu.
Speciálně zaměřené porady k výstavám, přípravě i realizaci.
Speciální porady ke zpracování studie a posléze projektu „Revitalizace hospodářských budov“
v Rymicích.
Kontrolní dny k započaté akci „Revitalizace budov a expozic“ , konzultace s architektem.
Pravidelné porady sbírkotvorné komise.
Kontrolní činnost je uvedena v části ekonomické.

2. PROVOZ A ÚDRŽBA
2.1. Provoz a údržba (včetně stavební)
Kroměříž č. p. 38 - muzeum
V hlavní budově Muzea Kroměřížska nebyly prováděny žádné větší opravy vzhledem očekávané
revitalizaci v následujících 4 letech, v měsíci září byla tato revitalizace zahájena. V rámci 1. etapy byla
provedena rekonstrukce vstupních prostor, výstavních prostor, sociálního a společenského zázemí pro
návštěvníky.
Ostatní opravy
Z drobných oprav byly provedeny výměny a opravy osvětlovacích těles, opravy silnoproudé
elektroinstalace, čištění odpadních svodů, výměny vodovodních ventilů a oprava telefonní ústředny.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou, revize přenosných
elektrospotřebičů, revize tlakových nádob. V prosinci se uskutečnila prohlídka kotelny, revize odvodů
spalin.
Kroměříž č.p. 471 – depozitář
Bylo opraveno pracoviště konzervátorů, vyztuženy dělící sádrokartonové příčky tak, aby na ně mohly
být zavěšeny skříňky a nářadí, vyměněny silnoproudé elektroinstalace a zásuvky tak, aby byly
kompatibilní se současným přístrojovým vybavením. Nefunkční odsávací ventilátory byly nahrazeny
novými.
Byly prováděny drobné opravy elektronického zabezpečovacího systému, 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 osvětlení vitrín ve výstavních prostorách.
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.
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Rymice č.p. 1 – tvrz
Byla prováděna běžná údržba.
Rymice - hospodářská stavení
V prosinci byla na budově A odstraněna zřícená střecha a vybudováno provizorní pultové zastřešení
aby dále nedocházelo k zatékání do objektu a k degradaci stávajícího zdiva.
Rymice č.p. 62
Byla vyměněna poškozená krytina z dřevěného štípaného šindele v úžlabí ve dvorní části objektu. Byl
proveden venkovní nátěr dřevěné střechy nátěrovou hmotou KARBOLINEUM EXTRA PLUS –
pigment ořech. Dále byla realizována lokální obnova omítek fasády včetně obnovy vápenného nátěru
celého venkovního pláště venkovského domu. Další částí prací došlo k nahrazení stávajícího
poškozeného betonového okapového chodníku novým okapovým chodníkem z ostře pálené plné cihly
uložené do štěrkového lože.
Rymice č.p. 64
Byla provedena lokální obnova vápenných omítek s následným vápenným nátěrem celého venkovního
pláště. Stávající poškozený cihelný okapový chodník byl demontován a byl opět nahrazen novým
okapovým chodníkem z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože. Bylo provedeno nové
dřevěné oplocení dvorní části objektu, venkovní nátěr dřevěného oplocení byl aplikován na dokonale
čistý a suchý povrch za vhodných povětrnostních podmínek nátěrovou hmotou KARBOLINEUM pigment ořech
Rymice č.p. 65
Byla provedena lokální obnova vápenných omítek s následným vápenným nátěrem celého venkovního
pláště. Stávající poškozený cihelný okapový chodník byl demontován a byl nahrazen novým
okapovým chodníkem z ostře pálené plné cihly uložené do štěrkového lože. Součásti obnovy byla
také demontáž opěrné zídky a její opětovné vyzdění z pálených a nepálených cihel, přičemž část
z nepálených cihel byla vyzděna klasovitou vazbou zdiva.

Rymice č.p. 14 a č.p. 116
Byla prováděna běžná údržba.
Velké Těšany – větrný mlýn
Proběhla II. etapa celkové opravy
Cílem celé opravy větrného mlýna je obnovení statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn
opláštění, sanace napadených dřevěných prvků opláštění a stropů mlýna s minimálními zásahy do
historické konstrukce a tvaru. Oprava je realizována za použití metod sanace prvků bandážováním,
protézováním a plombováním. U prvků, kde došlo k prolomení v důsledku silného poškození hmyzem
ze statického důvodu dochází k výměně napadených prvků. Během sanačních prací jsou veškeré
dřevěné prvky injektovány insekticidními a fungicidními bezbarvými prostředky. V rámci II. etapy
prací v roce 2017 bylo provedeno podchycení mlecího soustrojí a jeho zakrytí před atmosférickými
vlivy, demontáž opláštění z východní a západní strany, opravy a výměny napadených prvků, opravy a
výměny trámů stropu. Dokončené práce byly zkolaudovány.

2.2. 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.
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Kroměříž 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 únoru proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce všech zaměstnanců muzea externím
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, visuelní 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
z toho:
pracovníci muzea
ostatní
PC s dotykovými obrazovkami
v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města
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Počet PC s připojením na internet
Počet PC s e-mailovou adresou
Počet PC pro veřejnost

23
22
1

28
5
9

Počítačové sítě neseznaly větší změny oproti minulému roku. Pořízeny byly dva externí disky pro
archivování dokumentů a záloh pro účtárnu a projektového manažera. Dále pořízeny dva monitory a
jedna tiskárna. Do budoucna bude nutné posílit např. servery, neboť jsou neustále náročnější
požadavky na přenosy dat a stabilitu systému.

3.2. Internet, www stránky, využívání e-mailu
Internet slouží, spolu s využíváním e-mailové pošty ke komunikaci a získávání informací. Je zařízen i
vnitřní komunikační systém pro informace a sdílení důležitých dokumentů, fotografií, zápisů z porad
atd. Web muzea je pravidelně aktualizován a zdokonalován, stejně jako fb profil muzea.
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