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ÚVOD
V roce 2018 pokračovala 2. etapa velké, pro sídlo muzea zásadní, investiční akce „Muzeum
Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“ v rámci výzvy č. 21 - Muzea - IROP (Integrovaný
regionální operační program). Stavba velmi citelně ovlivnila chod muzea, negativně se dotkla
návštěvnosti i podmínek pro pracovníky muzea, což se projevilo i ekonomicky. Pro návštěvníky bylo
muzeum téměř půl roku uzavřeno.
Po dobu stavby byla např. recepce muzea přemístěna do prostor studovny muzejní knihovny, vchod do
muzea byl tak přemístěn z Velkého náměstí do zadního traktu muzea, takže vchod byl z ulice Pilařovy.
To velmi zkomplikovalo přístup veřejnosti i chod muzejní knihovny.
Tyto obtíže skončily v červnu, kdy byla stavba úspěšně zkolaudována a výsledkem bylo muzeum
„v novém kabátě“ – zkvalitnění servisu a zázemí pro návštěvníky i pracovníky muzea. Po obou
ukončených etapách je vybudována nová vstřícnější recepce a zázemí pro návštěvníky včetně šatny
a oddechové části. Dvorní trakt byl nově vydlážděn a vznikl tu nový galerijní prostor navazující na
dvě místnosti bývalé Galerie v podloubí – do té lze vstoupit i ze dvora, což je příjemné zvláště
v sezonu, neboť na nádvoří lze i posedět a odpočinout na lavičkách. Vznikla tu plocha pro prezentaci
soch, kde byla umístěna socha koně od sochaře Matěje Zámečníka.
Jsou nové, standardu odpovídající, sociální zařízení přístupných i pro zdravotně handicapované. Byla
rozšířena výstavní plocha Malá galerie a stavebně zrekonstruovaná. Rekonstruován byl i Památník
Maxe Švabinského (zabezpečení, topení), stavebně připraven prostor nové expozice Kroměříž
v soukolí dějin 1848 – 1948 a expozice „Strážci času“. Došlo k výměně všech oken na budově směrem
do Velkého náměstí.
V loňském roce byla podána přihláška v rámci programu IROP – Muzea II na investiční akci
„Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ a v říjnu letošního roku byla schválena a akce
registrována. Následně byla zadána tzv. prováděcí dokumentace a celá akce nastartována. Po realizaci
stavby v roce 2022 budou kompletně opraveny budovy hospodářského dvora, vybudovány depozitáře
etnografie a archeologie, etnografická expozice a zázemí pro návštěvníky i pracovníky muzea. Letos
byla také dokončena obnova větrného mlýna ve Velkých Těšanech a proběhla oprava dřevěného pláště
domku čp. 65 v Rymicích.
I při ztížených podmínkách způsobených stavbou jsme se snažili v maximální míře pokračovat
v aktivitách pro návštěvníky muzea. Nejzdařilejší to bylo v oblasti programů pro školy, kdy mnohdy
v náhradních prostorách a za velké tolerance učitelů i dětí a mládeže, nebyly programy téměř
přerušeny a celkem je navštívilo téměř 4 tis. zájemců.
Horší situace byla u stálých expozic – „Historie ukrytá pod dlažbou města“ byla otevřena pouze
v lednu, „Památník Maxe Švabinského“ až od srpna. Malou galerii se podařilo „zprovoznit“ od konce
dubna, nová „Galerie v podloubí“ až od července. Až v září, po rekonstrukci, byl otevřen větrný mlýn
ve Velkých Těšanech.
Nejvíc navštívenou byla výstava „Hračky a hračičky pro kluky a holčičky“. Přes 4,5 tis. návštěvníků
a výstava „Ten kdo koupí, neprohloupí!“ přilákala přes 3 tisíce návštěvníků (plus 600 dětí navštívilo
program). Výborná byla i návštěvnost výstavy „Vládci noci“ – 2,5 tis. O 400 návštěvníků více než loni
navštívilo rymické památky a akce, dobrá byla návštěvnost „Tradiční řemesla“ – 250 účastníků.
Bohužel došlo k poklesu návštěvníků na Zámku Chropyně – je tu velká konkurence Zámku a zahrad
v Kroměříži, památky UNESCO.
Celková návštěvnost byla z výše uvedených důvodů negativně „rekordní“ v historii muzea. To mělo
samozřejmě velký dopad na ekonomiku muzea, ale díky velmi vysoké nemocnosti (ředitel) a šetření
„každé koruny“ byl rozpočet ke konci roku vyrovnaný.
Velká pozornost byla věnována evidenci, inventarizaci a péči o sbírkové předměty. Náročná byla
likvidace expozice „Příroda a člověk“ a následné ošetření a uložení sbírek a taktéž přesun obrazů
a grafik z Památníku Maxe Švabinského a následné ošetření a znovuinstalování do stavebně
upravených prostor Památníku Maxe Švabinského. U podsbírek etnografických došlo k celkové
mimořádné inventarizaci.
Rok 2018 byl pro muzeum jednak velkým posunem k lepšímu (stavební úpravy sídla muzea),
ale i s negativy, které to přineslo (dlouhodobá uzavírka expozic, absence akcí a výstav). Ale jak se říká
– když se kácí les, létají třísky – a tak bylo v muzeu učiněno maximum proto, aby vyrostl v budoucnu
„lepší les“.
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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
Výtvarné umění
Fotoarchiv
Umělecká řemesla

Přírůstková čísla
5 celků
42
56
153
4
2
906
2

Počty kusů
1104
42
3845
153
4
2
906
4

Celkem

1170

6062

Evidence knižních přírůstků
Evidováno v knihovním systému Clavius celkem 253 KJ (knižních jednotek). Celkový stav činí
41599. Je odebíráno 67 kusů periodik a sborníků.

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
Mapy a plány
Umělecké řemeslo
Fotoarchiv

73
426
67
341
4
4
207

104
77
649
485
4
4
154

73
503
67
4
4

Celkem ks

1122

1477

651

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu
a všech náležitostí

Archeologie
Historie
Přírodověda
Etnografie
Výtvarné umění
Dokumentace regionu
Mapy a plány

Evidenční čísla

Kusy

608
651
235
796
282
10
124

5828
744
7881
1143
300
10 (hromadné fondy)
170
6
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Umělecké řemeslo

30

30

Celkem

2736

16106

V knižním fondu zrevidováno 3623 knižních jednotek.

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
Samozřejmostí v depozitářích i expozicích je pravidelné sledování základních hodnot – teplota,
vlhkost. Jejich případné kolísání je regulováno. Neúčinná nebo omezená je regulace v depozitářích
etnografie, kde jsou sbírky umístěny v prostorech tvrze a hospodářských budov. (Částečným řešením
bude dokončení projektu nového depozitáře v hospodářských budovách).
Stejně tak je evidován pohyb sbírkových předmětů, pohyb pracovníků, badatelů a dalších osob. Je
uplatňován „Badatelský řád“ a řádně vedeny smlouvy o zápůjčkách sbírkových předmětů jiným
institucím a též evidovány v pohybu sbírek v příslušné knize. Badatelský list byl přepracován
v souladu s GDPR. V depozitářích a expozicích, kde to vyžaduje charakter sbírek je prováděna
dezinfekce či ošetření proti výskytu hmyzu a jiným škůdcům či plísním (sbírky přírodovědné,
etnografické a historické).
V depu archeologie byla část předmětů očištěna a uložena v nových sáčcích a krabicích.
V depu historie začalo šití ochranných obalů na koberce a prapory pro ochranu před prachem.

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

Moravské zemské muzeum Brno – 18 ks
za účelem výstavy Prezentace muzeí a galerií
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 8 ks
za účelem výstavy Léčivé stromy
Národní ústav lidové kultury Strážnice – 4 ks
za účelem výstavy Lidový oděv na Moravě
Archeologický ústav AV ČR – 23 ks
za účelem studijním a dokumentačním
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – 4 ks
výstava „Pivo a tabáček“
Galerie kritiků – 20 ks
za účelem výstavy Jindřicha Štreita
Státní okresní archiv – 13 ks
za účelem výstavy Vivat republika
ATRIUM s. r. o. Zlín – 4 ks
za účelem výstavy
Městské kulturní centrum Hulín – 3 ks
za účelem výstavy „a já bych se tak ráda vdávala“
Muzeum Komenského v Přerově – 192 ks
za účelem studijním a dokumentačním
Město Bystřice pod Hostýnem – 18 ks
za účelem výstavy „Bystřice pod Hostýnem – 650. výročí první písemné zprávy“
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Obec Rusava – 26 ks
k vystavení v Památníku obce
- Obec Halenkovice – 11 ks
za účelem výstavy ke 100. výročí ČSR v Halenkovicích
- Vladislav Františ – 7 ks
za účelem zapůjčení předmětů pro technické zpracování DVD pro připravovanou expozici
- 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: 569 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
Stálá expozice v Rymicích u Holešova
Technické muzeum v Brně – 7 ks
Stálá expozice Památník M. Švabinského
Silvie Mahdíková – 1 ks
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí!
Muzeum Novojičínska – 20 ks
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí!
Muzeum Vysočiny Třebíč – 37 ks
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí!
Vlastivědné muzeum Olomouc – 120 ks
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí!
Městské muzeum a galerie Polička – 283 ks
Výstava Náhrdelník času – 1 ks
Moravské zemské muzeum
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí! – 119 ks
Moravské zemské muzeum
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí! – 29 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí! – 66 ks
Regionální muzeum v Chrudimi
Výstava Ten kdo koupí, neprohloupí! – 16 ks
Východočeské muzeum v Pardubicích
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Výstava Cyrilometodějský Velehrad – 57 ks
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
- Stálá expozice Strážci času – 1 ks
Vlastivědné muzeum v Olomouci
- Výstava Náhrdelník času – 4 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
- Výstava Náhrdelník času – 5 ks
Moravské zemské muzeum Brno
- „Kůň“ na nádvoří muzea – 1 ks
MgA. Matěj Zámečník
- Areál Souboru lidových staveb v Rymicích – 1 ks
Obec Dřínov
- Výstava Vládci noci – 6 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
- Výstava Vládci noci – 6 ks
Muzeum Těšínska
- Výstava Vládci noci – 24 ks
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
- Výstava Vánoční kouzlo starých časů – 164 ks
Město Přeštice
- Areál Souboru lidových staveb – 1 ks
Oldřich Lechner
- Výstava Vánoční kouzlo starých časů – 90 ks
Rautis a. s.
- Výstava Vánoční kouzlo starých časů – 1 ks
Mgr. Miroslav Krejza
Celkem: 1077 ks
-

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnost konzervačního oddělení
Počty konzervovaných sbírkových předmětů dle oborů
Archeologie
Archeologie pro výstavu Náhrdelník času
Historie
Výtvarné umění
Výtvarné umění (Památník M. Š.)
Etnografie
Etnografie (mlýn Velké Těšany)
Historie (zbraně Zámek Chropyně)
Archeologie a historie
(sbírky z expozice „Historie ukrytá...)
Přírodní vědy
Nábytek
Linduškův časostroj
Hasičská stříkačka

10
28
14
8
140
51
45
14

Celkem

509

172
5
20
1
1
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2. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
2.1. Vlastní odborné aktivity
Aktivity odborných pracovníků jsou obsaženy i v dalších kapitolách – péče o sbírky a jejich evidence,
inventarizace. Též spolupracují s konzervátory, dokumentátory, správcem sbírek a administrátorem
CES. Podílí se na výstavách jako kurátoři, spolupracují při tvorbě programů pro školy s lektorkami.
Poskytují konzultace a poradenství laické a odborné veřejnosti, studentům SŠ i VŠ, obcím a jiným
institucím. Též se někteří účastní jako konzultanti a poradci při probíhajících stavebních akcích, kdy
jsou součástí i nové expozice a depozitáře. Kurátoři sbírek se také účastnili jednání k evidenci sbírek,
kterou inicioval KÚZK – program ESSP – Evidenční systém sbírkových předmětů.
Archeologie
V měsíci lednu probíhalo náročné odinstalování a rušení stálé expozice „Příroda a člověk“, která byla
otevřena v roce 1994, aby se uvolnilo místo pro stavební práce v rámci IROP pro budoucí vybudování
nové expozice „Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948“. To se týkalo také přírodovědné části
expozice. Část sbírkových předmětů byla využita při tvorbě a instalaci dlouhodobější výstavy v Galerii
Zámku Chropyně s názvem „Náhrdelník času“, na které se podílela archeoložka s přírodovědkyní
a byla otevřena pro sezónu 2018. Obě se podílely na přípravě libreta i technického scénáře, přípravě
textů, výběru předmětů a přípravy doprovodného programu pro školy i veřejnost.
V depozitáři pokračovaly práce na ošetření nálezů, uložení do nových sáčků a krabic – např. doposud
volně uložených nálezů z výzkumů na Hradisku a tím i uvolněn prostor pro uložení krabic z výzkumů
ÚAPP. Pokročily práce na roztřídění předmětů z hradu Cimburk. Ke konzervaci byly připraveny
předměty z expozice „Historie ukrytá pod dlažbou města“, které byly odvezeny, neboť v expozici po
dobu rekonstrukce muzea byly nevhodné podmínky.
Nově vznikla odborná skupina karpatsko-beskydské oblasti při české archeologické společnosti, do
jejíž činnosti se zapojila i archeoložka muzea, která se účastnila i mezinárodní konference „Europa
Postmedievalis“, kterou skupina organizovala.
Účast na jednáních k přípravě nové stálé expozice „Poklady staré půdy“ a také při jednáních při
projekčních pracech investiční akce „Revitalizace hospodářských budov v Rymicích – archeologický
depozitář“.
Spolupráce s Archeologickým centrem v Olomouci, UP v Olomouci a ÚAPP na přípravě zpracování
arch. nálezů a dokumentace výzkumu ke katastru obce Hradisko Archeologického ústavu Akademie
věd z 50. let. Zpracování kapitoly „archeologie“ pro knihu o tvrzi v Kurovicích, kterou připravuje
NPÚ OÚP Kroměříž.
Historie
V oboru historie pracují v muzeu dva pracovníci – historička, která je rovněž zástupcem ředitele
a metodicky vede odborné pracovníky, především v oblasti sbírek, a historik. Jako zástupkyně ředitele
se historička muzea velmi osvědčila i při letošní dlouhodobější nemoci ředitele.
Historička
Kromě metodického vedení odborných pracovníků kontroluje opatření z metodických dohlídek, stav
jednotlivých depozitářů, plnění opatření z metodických dohlídek uložených při inventarizaci sbírek.
Metodicky vedla i novou dokumentátorku muzea.
Po odborné stránce dohlíží na chod Zámku Chropyně – příprava návštěvnické sezóny, inventarizace
sbírek vč. sbírek Arcibiskupství olomouckého a organizace výstavy Cyrilometodějský Velehrad.
Velká pozornost a práce věnována přípravě nové expozice „Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948“ –
texty, výběr sbírkových předmětů, zápůjčky. Účast na kontrolních dnech a připomínkování stavební
a interiérové úpravy při probíhajících stavebních pracech na budoucí expozici. Samotná expozice bude
tvořena a dokončena v roce 2019.
Podíl při přípravě a realizaci mezinárodní konference „Morava v době převratů a změn 1848 – 1918“,
konané 6. – 7. 6. 2018 jako členka přípravného výboru a redakční rady sborníku, který obsahuje
příspěvky z konference.
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Členka odborné poroty literární soutěže středních škol „Osudové osmičky na konci letopočtu. Labyrint
světa a ráj srdce“ – uspořádal Klub UNESCO a Gymnázium Kroměříž za podpory ZK, Ministerstva
kultury a europoslankyně M. Šojdrové.
Příprava textů pro přednášky na vědeckých konferencích, články pro odborné sborníky i tisk, texty pro
výstavu sbírek našeho muzea v Moravském zemském muzeu, podíl na výstavě k výročí pěveckého
sdružení Moravan a výstavě Josefa Ruszeláka. Obě byly instalovány v prostorách kroměřížské
radnice.
Práce se sbírkami a příprava fondů k inventarizaci.
Historik
Archivní výzkum v SOkA Kroměříž pro text přednášky „Židé na Kroměřížsku a hlavně v Kroměříži
po II. světové válce“.
Vypracování textu „Předměty s židovskou tematikou ve sbírkách Muzea Kroměřížska, který byl
přednesen na již XXV. ročníku konference „Židé a Morava“.
Historik nejen každoročně připravuje texty pro přednášky na zmíněnou konferenci „Židé a Morava“,
ale též edituje sborník, který prozatím také každoročně vychází a obsahuje veškeré příspěvky
pronesené na konferenci. A je také hlavní hnací silou a organizátorem této konference, která je
v muzeu pořádána již úctyhodné čtvrtstoletí.
Archivní výzkum v SOkA Kroměříž pro text „Cestovatel Emil Holub a Kroměříž“ a využití materiálu
z fondu Gymnázia Kroměříž pro sborník Acta musealia.
Pestrá a bohatá spolupráce s externími badateli, i jinými zvídavými institucemi, středními i vysokými
školami, konzultace odborných prací VŠ studentů.
Práce v Klubu UNESCO Kroměříž, spolupráce s Českou numismatickou společností a již dlouholeté
předsednictví dějepisných olympiád ZK, které organizuje Národní institut dětí a mládeže Ministerstva
školství.
Přednášky pro Kluby seniorů – Ludslavice, Kroměříž a pro obec Rajnochovice.
Publikování článků v časopise ZVUK Zlínského kraje a též členství v redakční radě, též ve Zpravodaji
Klubu UNESCO Kroměříž.
Publikování textů pro AMG, List židovské obce Olomouc. Pro televizní kanál WAR – hodinové
mluvené slovo o historii Židů v Holešově a holešovských pogromech.
Série 11 článků pro noviny MF Dnes především k „8“ tématům.
Recenzní posudky k odborným článkům.
Práce se sbírkami samozřejmostí.
Přírodověda
Stejně jako archeoložka se věnovala i přírodovědkyně odinstalování stálé expozice „Příroda a člověk“,
vč. očištění a uložení sbírkových předmětů do depozitáře. Posléze byla část sbírek i některá dioramata
využita při instalaci dlouhodobé výstavy „Náhrdelník času“ v galerii Zámku Chropyně. S kolegyní
archeoložkou vypracovali libreto, technický scénář, přípravu textů, výběr sbírkových předmětů
a přípravy doprovodného programu pro veřejnost i školy.
Již čtvrtým rokem příprava a realizace projektu „Včelařství“ a třetím rokem projektu „Voňavá kouzla“
– jsou to programy pro školy od mateřských až po střední, zájmové kroužky i školní družiny.
Programy jsou každý rok inovovány.
Absolvování 30 hodin terenních exkurzí a přednášek na semináři muzejních botaniků ČR a SR
v Chebu.
Články a rozhovory pro tisk a Český rozhlas, i sborník Acta musealia, konzultace se studenty
a badateli.
Práce se sbírkami a vedení sbírkotvorné komise.
Etnografie
Spolupráce s přírodovědkyní na programech „Včelařství“ a „Voňavá kouzla“, které probíhají
v objektech lidových staveb v Rymicích.
Spolupráce s Městem Kroměříž při přípravách a programové náplni tradičních Dožínek Zlínského
kraje.
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Příprava a organizace programů a akcí pro veřejnost v Rymicích: Velikonoce, Prezentace malotřídních
škol, zvlášť úspěšná Tradiční řemesla, Vánoce na tvrzi.
Metodické vedení pracovnice Muzea Fr. Skopalíka v Záhlinicích.
Příprava programové náplně a workshopu pro Hanácký den pořádaný Městem Kroměříž.
Účast na pracovních schůzkách s projektantem připravované inv akce „Revitalizace hospodářského
dvora“ v Rymicích – požadavky na část depozitu etnografie a expozice.
Spravování sociální sítě Fb a Instagram za Soubor lidových staveb Rymice. Články a rozhovory pro
regionální tisk, spolupráce s ČT Ostrava a programem Déčko ČT.
Velká pozornost je věnována práci se sbírkami včetně dokončení celkové inventarizace.
Výtvarné umění
Kurátorská, instalační a především grafická a vizuální práce při konání všech výstav, akcí, přednášek
a jiných aktivit muzea – viz přehled kapitola 4 (kvantifikováno – 33 kauz).
Velmi časově náročná, leč přínosná byla účast při kontrolních dnech a dalších konzultacích
s dodavateli, projektanty a architektem při realizaci stavebních prací 2. etapy inv. akce „Revitalizace
budov a expozic“. Také spolupráce při tvorbě orientačního systému muzea a grafické ztvárnění
označení jednotlivých expozic a výstavních prostor (názvy situované nad vchody).
Náročné bylo i kompletní znovuobnovení Památníku Maxe Švabinského – všechna díla a vybavení
byly vystěhovány a uloženy v depozitáři, neboť v prostorách Památníku probíhaly stavební práce
v rámci 2. etapy investiční akce „Revitalizace budov a expozic“ – nové topení, zabezpečovací systém
i zabezpečení jednotlivých obrazů a požární signalizace. Při této „znovuinstalaci“ byly graficky
zpracovány a realizovány i nové popisky obrazů, grafik a dalších exponátů.
Při vší této časově náročné činnosti probíhaly i práce se sbírkami.
Fotodokumentace a fotoarchiv
Jak zmíněno v loňské zprávě, fotoarchiv i pracoviště byly přestěhovány a nově umístěny do budovy na
Hanáckém náměstí. Byly tak opuštěny staré prostory v půdní vestavbě sídla muzea, které budou příští
rok stavebně upravovány pro instalaci nové stálé expozice „Poklady staré půdy“ v rámci investiční
akce IROP – „Revitalizace muzea a expozic“. Zároveň tak bylo dosaženo daleko optimálnějších
podmínek pro uložení fotosbírek.
Průběžně prováděna fotodokumentace všech výstav, akcí, přednášek, konferencí i programů pro školy
a vedena jejich evidence.
Též pořizována fotodokumentace objektů, instalací a expozic muzea i proměny ve městě – nové
stavby, demolice apod.
V rámci investiční akce „Revitalizace“ pořizována dokumentace průběhu stavby i finální podoby.
Práce se sbírkami vč. přípravy metodiky, postupu a termínů mimořádné revize a inventarizace
sbírkových předmětů pro roky 2019 a 2020.
Knihovna
V muzejní knihovně bylo evidována 253 nových knižních jednotek, takže ke konci roku činil stav
knihovního fondu celkem 41599 knižních jednotek. Pokračovala retrokatalogizace původního fondu
a označování čárovými kódy, takže stav zrevidovaných a fyzicky opravených knižních jednotek je
28401 a v roce 2018 to bylo 3733 přibyvších.
Byly opraveny i zastaralé a chybné katalogizační záznamy, vč. připojení náhledu obálek a obsahu
v elektronickém systému. Vše průběžně zveřejňováno v Souborném katalogu ČR a to v počtu 900
jednotek za rok 2018.
Účast na pěti vědeckých konferencích a seminářích. Pro 25 pracovníků právnických knihoven
provedena odborná exkurze.
Metodická pomoc při zpracování knihovního a časopiseckého fondu SOkA. Spolupráce na vytváření
regionální heslářů – s Knihovnami Kroměříž, Slováckého muzea a Muzea JV Moravy, Krajské galerie
a Knihovnou Arcidiecézního muzea.
Konzervace
Hlavní, avšak ne jedinou, náplní práce konzervačního oddělení je konzervace sbírkových předmětů dle
potřeby a požadavků jednotlivých kurátorů sbírek či při instalaci výstavy nebo zapůjčování předmětů
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jejím institucím. Za tento rok zkonzervovali konzervátoři celkem 509 kusů sbírkových předmětů.
Z těch rozměrnějších je dobré uvést tzv. Linduškův časostroj, který byl vyčištěn a zkonzervován „do
posledního šroubku“. Dlouhé roky byl jako exponát umístěn ve vestibulu muzea, při stavební
rekonstrukci vstupu do muzea byl odstěhován a stal se po důkladném zásahu jedním z předmětů, které
budou umístěny do nové stálé expozice „Strážci času“. Hodně úsilí bylo věnováno právě zmíněné
expozici, neboť některé části expozice tvořilo přímo muzeum, nikoliv dodavatel interiérového
vybavení.
Byla provedena stavba trámové konstrukce pro věžní stroj včetně instalace. Postup byl také
zaznamenán na video a bude se promítat v expozici, stejně jako postup při „rozborce a sborce“
časostroje. Časostroj byl instalován do speciální vitriny, tvořeny texty do expozice a vyráběly se
i pohyblivě hodinové mechanismy pro názornou prezentaci principu chodu hodin.
Účast na workshopu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a na konferenci Průzkum a restaurování
povrchových úprav dřeva v Brně. Též účast při jednáních Komise konzervátorů-restaurátorů při AMG.
Účast na rymické akci „Tradiční řemesla“, konzervátorka i jako jedna z řezbářek.
Dále konzervátoři pomáhají při instalaci výstav (každá ruka je dobrá). Jedna z konzervátorek působí
jako výtvarnice především při přípravě programů pro školy – vytváří výtvarné návrhy i realizaci kulis
a dalších doplňků výstav s programem.
Výstavnictví
Muzeum má výstaváře, ale ten se nezabývá jen přípravami a realizací výstav, ale je v pozici tzv.
děvčete pro všechno, což je v muzeu pozice pro mnohé, neboť někdy je třeba „zabrat“ a všichni dělají
vše. Výstavář to má přímo v náplni práce. Takže kromě materiálního a logistického zabezpečení
výstav, koordinace prací a samotné instalace výstav, je správcem přednáškového sálu – technicky
zajišťuje veškeré přednášky, konference a jiné akce v sále. Dále je administrátorem Centrální evidence
sbírek. Vypomáhá nárazově i stolařům a konzervátorům a též manuálně při různých stěhovacích
pracech, které jsou v období rekonstrukce muzea četné.

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Archeologie
7
Historie
30
Etnografie
18
Knihovna
2
_______________________________________________________________________________
∑ 57
Celkem bylo uskutečněno 57 spoluprací s externími badateli a jinými odbornými subjekty.

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní
- 25. konference „Židé a Morava“, 7. 11. 2018
- „Morava v době převratů a změn 1848 – 1918“ konference, kde se muzeum spolupodílelo na
přípravě a organizaci

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
- Europa Postmedievalis, Praha, 17. 4 . – 19. 4. 2018 (15 hodin)
- „Léta do pole okovaná 1914 – 1918, 1918 – Starý svět je mrtev, ať žije nový?“,
Praha, 18. – 19. 9. 2018 (15 hodin)
- Setkání muzejních botaniků ČR a SR, Cheb, 11. – 14. 6. 2018 (30 hodin)
- Mezikrajské setkání knihovníků ZK a JMK, Mikulov, 12. 3. 2018 (12 hodin)
- Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Písek, 4. – 6. 9. 2018 (18 hodin)
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- 11. výroční seminář – Souborný katalog ČR, Praha, 26. 11. 2018 (6 hodin)
- Seminář paměťových institucí ZK, Kroměříž, 26. 11. 2018 (6 hodin)
- XVII. seminář paměťových institucí ZK, Zlín, 6. 12. 2018 (12 hodin)
- Seminář k ESSP pro všechny kurátory (35 hodin)
- Workshop – sanační konzervace, Olomouc (10 hodin)
- Konference „Průzkum a restaurování povrchových úprav na dřevě, Brno (6 hodin)

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 vhodné doplnění vyučovacích
osnov především základních a mateřských škol. Programy jsou věkově přizpůsobeny studentům ze SŠ
a odborných učilišť. V programech jsou 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. Tyto programy každý rok
obměňujeme, aby si zachovaly svou atraktivitu

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami
21. 9. – 4. 2. 2018 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.
Výstava byla exkurzí do světa strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí bohaté lidové kultury
a slovesnosti. Výstava 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.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura,
Program určen pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 4 třídy za rok 2018
25. 4. – 27. 6. 2018 Ten kdo koupí, neprohloupí!
Nostalgický pohled do již zaniklého světa kupců a obchodníků. Děti se seznámily s vybavením
i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, módního salónu, kloboučnictví či galanterie. K interaktivitě
byly připraveny stánky výročního trhu a malé hokynářství. Cílem výstavy bylo seznámit malé i velké
návštěvníky s historií obchodu a obchodování v našich zemích přes prvorepublikovou rodinnou
tradici do poloviny 20. století. Na výstavě byly zastoupeny bohaté kolekce ze sbírek okolních
muzeí i soukromých sběratelů.
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Součástí byla řada interaktivních prvků jako skládání pracovních postupů při výrobě šatů, klobouků
a bot, hádání funkce starých předmětů či vymýšlení reklamních sloganů…
Vzdělávací oblast: Člověka a jeho svět, Člověk a svět práce
Program byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ
Návštěvnost: 30 tříd.
10. 10. 2018 – 3. 2. 2019 Vládci noci
Výstava s interaktivním programem pro školy tentokrát ze světa živočichů, jejichž aktivita začíná za
soumraku a vrcholí v noci. To vše v zatemnělých výstavních prostorách napodobujících jejich
přirozené prostředí jen za svitu baterek. Jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě orientují, jaký vliv má na
jejich život člověk, který už dávno nechodí „spát se slepicemi“, nebo co je to světelný smog a co
způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V lese, na dvoře, v mokřadech nebo na louce byly
nainstalovány desítky dermoplastických preparátů: hlodavci, ptáci i rozměrově větší zvířata, jako je
liška obecná, rys ostrovid, srnec obecný či prase divoké.
Výstava obsahovala řadu interaktivních prvků: zvířátkové puzzle, poznávání zvuků lesních zvířat,
přiřazování stop a jako bonus dílničku s domácím pečeným müsli.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
Program pro školy byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 54 tříd k 31. 12. 2018

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
12. 3. – 28. 3. 2018 Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka
Tradiční velikonoční program Muzea Kroměřížska zaměřený na Svatý týden a na zvyky i obyčeje,
které se vážou k jednotlivým dnům. Představení jednotlivých dnů bylo v režií dětí, které pracovaly
v malých skupinkách. Každá skupinka představila jeden den Svatého týdne a doplnila malou scénkou
prezentující dané obyčeje. Nechybělo ani pečení tradičního velikonočního pečiva a výroba milé
drobnosti s velikonoční tématikou.
Délka programu: 60 minut.
Program byl určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Návštěvnost: 52 tříd.
19. 11. 2018 – 6. 1. 2019 Vánoční kouzlo starých časů
Tradiční vánoční program zaměřený na to, jak se měnily vánočně vyzdobené interiéry, stromečky,
dárky ale i tradice a zvyky v průběhu 20. století. Součástí výstavy byly i betlémy zapůjčené ze
soukromé sbírky Jaroslava Tesaře. Na závěr si děti vyráběly vánoční ozdobu podle prvorepublikové
předlohy a pekly si perníčky. Jako „přídavek“ si mohly nazdobit vánoční baňku tradiční technikou.
Délka programu: 60 minut
Program byl určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Návštěvnost: 78 tříd.
Muzejní tábor
Tábor proběhl ve dvou turnusech:

1. turnus: 9. – 13. 7. 2018 2. turnus: 13. – 17. 8. 2018

V pondělí nás čekala velká muzejní hra a dopoledne plné zajímavostí ve výstava Ten kdo koupí,
neprohloupí! Odpoledne jsme si šli hrát do výstavy Hračky a hračičky pro kluky a holčičky. Na úterý
byl připravený první výlet a to do zámku Chropyně. Zde jsme navštívili archeologicko-přírodovědnou
výstavu Náhrdelník času a prohlédli jsme si historické interiéry zámku Chropyně. V dílničce jsme si
vyráběli pravěké šperky. Ve středu jsme podnikli celodenní túru z Bystřice pod Hostýnem na Svatý
Hostýn a zpět. Ve čtvrtek nás čekal velký výlet do Brna a návštěva Scio parku. 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.
V srpnovém turnusu jsme si pak páteční den zpestřili díky velkým horkům koupačkou v Otrokovicích.
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Dílny 2018
20. 1. 2018 Srdíčková dílna: vyrábění originálních dárečků, milých drobností a bytových dekorací
nejen s valentýnskou tématikou …
21. 4. 2018 Mazlíčci a usínáčci: výroba originálního mazlíčka či usínáčka pro příjemnější usínání
15. 9. 2018: Obaly a stojánky pro naše mazánky: výroba originálního obalu nebo stojánku na mobil
20. 10. 2018: Podzimní dílna: výroba dekorací na okna a dveře a strašidelných bytových doplňků
10. 11. 2018: Sněžítka: výroba originálního sněžítka
8. 12. 2018 Vánoční dílna: výroba ozdob a dekorací, svícínků a milých drobností s vánoční tématikou

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

2
6
2
∑ 10

Celkem poskytnuto 10 konzultací k odborným pracem studentů SŠ a VŠ.

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 ÚOP Kroměříž
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum regionu Valašsko Vsetín
Moravské zemské muzeum Brno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž i Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích
Státní okresní archiv v Kroměříži
Redakční rada portálu eBadatelna
Redakční rada časopisu ZVUK Zlínského kraje
Redakční rada časopisu Acta musealia
Sbírkotvorná komise Muzea Komenského v Přerově

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Klub UNESCO Kroměříž (členství 2 pracovníků ve výboru)
Švabinského kruh přátel výtvarného umění (historička muzea předsedkyní)
Kroměřížští ostrostřelci
Dům kultury Kroměříž
Knihovna Kroměřížska
KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, z. s.

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Laičtí zájemci
Obec Rymice
16
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ZŠ a MŠ Rymice
Město Kroměříž
Odbor kultury MěÚ Kroměříž
Odbor školství MěÚ Kroměříž
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Státní tiskárna cenin
Justiční akademie Kroměříž

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG)
- Zlínská sekce AMG – zástupkyně členů AMG v komisi regionální historie
- Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
- Komise archeologická AMG
- Komise etnografická AMG
- Komise konzervátorů – restaurátorů AMG
- Komise knihovnická AMG
- Komise botanická AMG
- Česká botanická společnost

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 k Evidenci systému sbírkových předmětů“
- Školení pořádaná KÚ ZK – např. oblast ekonomiky, investic, GDPR, spisové služby aj.

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.
Expozice byla začátkem roku odinstalována a zrušena. Stavebně byla upravena pro budoucí expozici
Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948.
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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.
Expozice byla začátkem roku zcela odinstalována, probíhaly tu stavební úpravy a znovu otevřena ke
konci roku.
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.
Z důvodu rekonstrukce muzea byla od února zavřena a souběžně probíhala konzervace sbírkových
předmětů a údržba vitrin a výstavních prvků.
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.
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 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.
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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.
Na mlýně byla v roce 2018 dokončena celková oprava a mlýn byl zpřístupněn až v měsíci září.

4.2. Výstavy, programy pro školy, tvořivé dílny a ostatní akce muzea

VÝSTAVY
A. Přehled všech výstav muzea

KROMĚŘÍŽ
GALERIE V PODLOUBÍ
2. 7. – 30. 9. 2018
HRAČKY A HRAČIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY
Výstava historických hraček, her a dětských knih ze sbírky Bronislavy Hazuzové.
19. 10. 2018 – 6. 1. 2019
VÁNOČNÍ KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Výstava starých vánočních ozdob a betlémů v aranžmá parádních a obývacích pokojů v průřezu 20.
století. Součástí výstavy byl i velký mechanický betlém ze sbírek muzea.
MALÁ GALERIE
21. 9. – 4. 2. 2018
„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.
Výstava byla exkurzí do světa strašidel a nadpřirozených bytostí na pozadí bohaté lidové kultury
a slovesnosti. Výstava 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.
25. 4. – 2. 9. 2018
TEN KDO KOUPÍ, NEPROHLOUPÍ!
V kontrastu k dnešním nákupním „chrámům“ nabízela výstava nostalgický pohled do již zaniklého
světa kupců a obchodníků. Prostřednictvím obchodníků z knížky Karla Poláčka „Bylo nás pět" se malí
i velcí návštěvníci seznámili s vybavením i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, módního salónu,
ale také navštívili výroční trh či hernu s hokynářstvím. Cílem výstavy bylo přiblížit dětem i dospělým,
z jakých základů a pod jakými vlivy se rozvíjel náš obchod a do jaké míry se udržely rodinné
i prvorepublikové tradice do dnešních dob. Bohatá výstavní kolekce pocházela ze sbírek okolních
muzeí i soukromých sběratelů. Výstava obsahovala i řadu interaktivních prvků.
10. 10. – 3. 2. 2019
VLÁDCI NOCI
Výstava Muzea Kroměřížska poodhalila tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku
a vrcholí v noci. V zatemnělých prostorách, napodobujících přirozené prostředí těchto zvířat, se
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návštěvník pohyboval jen za svitu baterky. Mohl vidět, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě orientují,
jaký vliv má na jejich život člověk, který už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistili jsme, co je to
světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu nebo louky
byly nainstalovány desítky dermoplastických preparátů hlodavců, ptáků i větších zvířat (liška obecná,
rys ostrovid, srnec obecný či prase divoké). Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem
Těšínska, Muzeem Beskyd, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti.
STUDOVNA MUZEJNÍ KNIHOVNY
říjen 2018
100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Výstava ve studovně muzejní knihovny z muzejních archivů.

ZÁMEK CHROPYNĚ
7. 4. – 30. 9. 2018
CYRILOMETODĚJSKÝ VELEHRAD
Výstava byla realizována Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a financována Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé
Karpaty a Zlínským krajem.
31. 5. – 30. 9. 2019
NÁHRDELNÍK ČASU ANEB PŘÍRODA RUKOU ČLOVĚKA MĚNĚNÁ
Výstava pomyslnými přívěsky navléká na nit času složité soužití člověka a přírody, které trvá víc než
8 tisíc let. Přiblížila návštěvníkům měnící se vztah člověka a přírody od období paleolitu až po raný
středověk, přičemž zohlednila pohled archeologie i přírodních věd. Představila zajímavou část
archeologických a přírodovědných sbírek Muzea Kroměřížska, které na zámku Chropyně nebyly
dosud k vidění. Vystaveny byly předměty denní potřeby i kultovního charakteru, doplněny
dermoplastickými preparáty ze zoologických sbírek a rostlinami využívanými člověkem (bylinky,
obilniny, barvířské rostliny).

LIDOVÉ STAVBY RYMICE
KVĚTEN – ZÁŘÍ 2018
PREZENTACE MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Prezentace malých škol z okolí Holešovska. Každá škola zde měla vyhrazen prostor s malou
výstavkou, s obrázky a výtvory svých žáků a s informacemi o dané škole. Výstava byla součástí
prohlídkového okruhu Souboru lidových staveb Rymice. Výstava ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou Rymice.

B. Výstavy převzaté
CYRILOMETODĚJSKÝ VELEHRAD – Výstava Slováckého muzea v Uherském Hradišti
„HRAČKY A HRAČIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY“ – zapůjčeno od soukromé osoby
VLÁDCI NOCI – výstava ve spolupráci s Muzeem Těšínska, Muzeem Beskyd, Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckým muzeem.

20

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

C. Výstavy v jiných organizacích
20. 2. – 8. 4. 2018 – MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO
PREZENTACE MUZEÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Výstava ze sbírek Muzea Kroměřížska spolu s prezentací ostatních muzeí Zlínského kraje.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
KROMĚŘÍŽ
21. 9. – 4. 2. 2018
„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.
12. 3. – 28. 3. 2018
VELIKONOČNÍ PROGRAM
Tradiční velikonoční program tentokrát zaměřený na Svatý týden a na zvyky i obyčeje, které se vážou
k jednotlivým dnům. Nechybělo pečení velikonočního pečiva.
25. 4. -27. 6. 2018
TEN KDO KOUPÍ, NEPROHLOUPÍ! aneb Historie obchodování v českých zemích
V kontrastu k dnešním nákupním „chrámům“ nabízela výstava nostalgický pohled do již zaniklého
světa kupců a obchodníků. Prostřednictvím obchodníků z knížky Karla Poláčka „Bylo nás pět" se malí
i velcí návštěvníci seznámili s vybavením i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, módního salónu,
ale také navštívili výroční trh či hernu s hokynářstvím. Cílem výstavy bylo přiblížit dětem i dospělým,
z jakých základů a pod jakými vlivy se rozvíjel náš obchod a do jaké míry se udržely rodinné
i prvorepublikové tradice do dnešních dob. Bohatá výstavní kolekce pocházela ze sbírek okolních
muzeí i soukromých sběratelů. Výstava obsahovala i řadu interaktivních prvků.
10. 10. – 3. 2. 2019
VLÁDCI NOCI
Nová výstava Muzea Kroměřížska poodhalila tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za
soumraku a vrcholí v noci. V zatemnělých prostorách, napodobujících přirozené prostředí těchto
zvířat, se návštěvník pohyboval jen za svitu baterky. Viděl, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě
orientují, jaký vliv má na jejich život člověk, který už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistili jsme,
co je to světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu
nebo louky byly nainstalovány desítky dermoplastických preparátů hlodavců, ptáků i větších zvířat
(liška obecná, rys ostrovid, srnec obecný či prase divoké). Výstava byla připravena ve spolupráci
s Muzeem Těšínska, Muzeem Beskyd, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti.
12. 11. – 21. 12.
VÁNOČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY
Muzeum Kroměřížska připravilo tradiční vánoční program pro školy a školky. Program byl součástí
výstavy VÁNOČNÍ KOUZLO STARÝCH ČASŮ. Tentokráte jsme se zaměřili na to, jak se měnily
vánočně vyzdobené interiéry, stromečky, dárky ale i tradice a zvyky v průběhu 20. století.
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RYMICE
1. 5. – 30. 9. 2018
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. 2018
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.

MUZEJNÍ TÁBOR
9.7. – 13.7. A 13. 8. – 17.8. 2018
PŘÍMĚSTSKÝ MUZEJNÍ TÁBOR
Muzejní tábor pro děti od 7 do 12 let. Na každý den byl pro děti připraven program. V pondělí si
zahrály velkou muzejní hru přímo v Muzeu Kroměřížska. V úterý byl připraven výlet do zámku
v Chropyni, spojený s návštěvou výstavy Náhrdelník času. Ve středu celodenní túra z Bystřice na
Svatý Hostýn a zpět. Ve čtvrtek děti potrápily své hlavičky ve science centru VIDA! v Brně. A v pátek
návštěva koupaliště v Otrokovicích.

TVOŘIVÉ DÍLNY
KROMĚŘÍŽ
20. 1. 2018
SRDÍČKOVÉ VYRÁBĚNÍ
Vyrábění originálních dárečků, milých drobností a bytových dekorací nejen s valentýnskou tematikou
21. 4. 2018
MAZLÍČCI A USÍNÁČCI
Výroba vlastního originálního mazlíčka nebo usínáčka pro příjemné usínání.
15. 9. 2018
OBALY A STOJÁNKY PRO NAŠE MAZÁNKY
Výroba vlastního obalu nebo stojánku na mobil
10. 11. 2018
SNĚŽÍTKA
Dílna s rekordní návštěvností, kde si zájemci mohli vyrobit své vlastní originální sněžítko.
8. 12. 2018
VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba ozdob, dekorací, svícínků a milých drobností pro naše blízké s vánoční tématikou.
3. 11. – 31. 12 2018
VÁNOČNÍ DÍLNA
V této vánoční dílně si návštěvníci mohli nadekorovat dle své fantazie polotovary vánočních koulí
originální zdobící technikou.
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4. 3. Přednášky a konference a další akce muzea

PŘEDNÁŠKY
MUZEUM – VLASTNÍ PŘEDNÁŠKY
1. 3. 2018
HINDUISMUS
Možnosti a meze mezináboženského dialogu III. Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka.
20. 6. 2018
BUDDHISMUS
Možnosti a meze mezináboženského dialogu III. Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka.
8. 11. 2018
ĆÍNA 1
Přednáška dr. Jurika Hájka z cyklu Možnosti a meze mezináboženského dialogu V.
14. 11. 2018
DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZSKA OD RENESANCE PO SECESI
Přednáška dr. Ivana Mrázka s možností zakoupení stejnojmenné knihy
PŘEDNÁŠKY JINÝCH INSTITUCÍ VE SPOLUPRÁCI S MUZEEM
30. 1. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU.
Vzpomínkový večer věnovaný dlouholeté předsedkyni ŠKPVU Marii Zahradníkové.
27. 2. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Setkání s malířem, grafikem a ilustrátorem Josefem Ruszelákem.
28. 3. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Připomenutí 70. výročí konání kroměřížské výstavy 100 let českého národního života v roce 1948.
24. 4. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška archiváře Mgr. Martina Štindla – Kroměřížská veduta v „neznámém“ cyklu moravských
měst.
26. 6. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přátelské setkání s výtvarnicí, grafičkou, tvůrkyní ex libris Janou Krejčovou.
25. 9. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Komentovaná prohlídka Památníku Maxe Švabinského po jeho reinstalaci.
23. 10. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška s praktickými ukázkami adjustace grafické tvorby nejen v galerii.
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20. 11. 2018
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
Přednáška Mgr. et Mgr. Vlastmila Sochora na téma Řím, věčné město a věčná inspirace.

KONFERENCE
7. 11. 2018
KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA
V Muzeu Kroměřížska se ve středu 7. listopadu 2018 uskutečnil již 25. ročník konference Židé
a Morava, během něhož k šedesáti účastníkům vyslechlo 17 přednášek.
Mezi posluchači a přednášejícími byli zástupci 7 archivů, 3 pracovišť národního památkového ústavu,
9 muzeí, 2 židovských obcí, knihoven a 4 vysokých škol. Dorazili i soukromí badatelé a zájemci z ČR,
Slovenska, Spolkové republiky Německo, Společnosti pro dějiny židů v ČR, Českého spolku přátel
Izraele nebo Olamu - Společnosti Judaica Holešov
Muzeum prvně představilo a ke koupi nabídlo XXIV. svazek edice Židé a Morava. Publikaci o 275
stranách tvoří doplněné a rozšířené texty příspěvků přednesených na loňské konferenci a dvě další
práce.

DALŠÍ AKCE MUZEA
KROMĚŘÍŽ
22. 8. 2018
LETNÍ HUDEBNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ
Přednáška B. M. Willi: Kroměřížský hudební archiv v rámci Letní hudební akademie Kroměříž
21. 9. 2018
WORKSHOP PROJEKTU KRAJSKÁ RODINNÁ POLITIKA
Workshop pořádaný Ministerstvem práce a sociálních věcí na téma: RODINA, VZTAHY,
SOUDRŽNOST.

CHROPYNĚ
22. 4. 2018
„ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI“
IV. ročník setkání pěveckých sborů konaný za podpory Města Chropyně
1. 9. 2018
POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci
s TOM Kamínek.

RYMICE
25. 3. 2018
VELIKONOCE V RYMICÍCH
Ukázky tradičního velikonočního pečiva a zdobení kraslic v původních stavbách lidové architektury.
2. 6. 2018
TRADIČNÍ ŘEMESLA 2018
Bohatý program zaměřený na tradiční řemesla: včelařství, kovářství, mlynářství, krejčovství,
ševcovství, brašnářství a řezbářství.
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1. 12. 2018
VÁNOCE NA TVRZI
K vidění byly betlémy ze sbírek Muzea Kroměřížska a vánoční výzdoba dětí z místní školy. Zájemci
se mohli podílet na výrobě jesliček a vánočních ozdob z přírodních materiálů a na zdobení perníčků.
Navštívil nás i Mikuláš se svojí družinou.

VELKÉ TĚŠANY
21. 9. 2018
BURČÁK U MLÝNA
U příležitosti znovuotevření nově zrekonstruovaného větrného mlýna ve Velkých Těšanech košt
burčáku spojený s prohlídkou mlýna za doprovodu Cimbálové muziky Josefa Marečka.
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4. 3. Návštěvnost muzea

Přehled návštěvnosti akcí Muzea Kroměřížska za rok 2018
termín

ORG

Název expozice, výstavy a doplňkových akcí
STÁLÉ EXPOZICE

VIII - XII.

200

Památník Maxe Švabinského

leden

202

Historie ukrytá pod dlažbou města (od února uzavřena)

3 822
80

GALERIE V PODLOUBÍ
2.7. -30.9.

102

Hračky a hračičky pro kluky a holčičky

4 683

19.10. -31.12.

104

Vánoční kouzlo starých časů

2 749

MALÁ GALERIE
1.1. - 17.1.

107

V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát

25.4.-27.6.

100

Ten kdo koupí neprohloupí

3 158

10.10.-31.12

103

Vládci noci

2 470

Návštěvnost celkem stálé expozice a výstavy

197

17 159

PROGRAMY PRO ŠKOLY
1.1. - 17.1.

408

V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát

12.3 - 28.3

401

Velikonoce v muzeu

815

25.4. - 2.9.

402

Ten kdo koupí neprohloupí

575

10.10.-31.12

405

Vládci noci

947

12.11 -21.12.

406

Vánoční kouzlo starých časů

1 480

Celkem akce pro školy

3 895

78

AKCE PRO VEŘEJNOST - TVOŘIVÉ DÍLNY
AKCE PRO VEŘEJNOST - TVOŘIVÉ DÍLNY
20.1.

450

Srdíčkové vyrábění

19

21.4.

452

Mazlíčci a usínáčci

12

15.9.

454

Obaly a stojánky pro našě mazánky

20.10.

455

Podzimní vyrábění

19.10.-30.12.

457

Vánoční dílna - zdobení baněk

582

10.11.

458

Sněžítka

153

8
25
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8.12.

459

Prosincová vánoční dílna

51

Celkem dílny a akce pro veřejnost
Celková návštěvnost Muzea Kroměřížska, Kroměříž

850
21 904

ZÁMEK CHROPYNĚ
trvale

203

Expozice zámek Chropyně

31.5.-30.9.

101

Náhrdelník času

31.5.-30.9.

453

Dílny k výstavě Náhrdelník času

1.9.

456

Pohádkový zámek

2 578
590
22
239

Celkem

3 429
RYMICE

trvale

204

Domky lidové architektury + epozice, výstava tvrz Rymice

25.3.

454

Velikonoce v Rymicích

70

duben - září

403

Včelařství aneb rojení v Rymicích

90

duben - září

404

Voňavá kouzla v Rymicích - akce školy

109

2.6.

463

Tradiční řemesla

248

1.12.

460

Vánoce na tvrzi v Rymicích
Celkem

1 898

93
2 508

VELKÉ TĚŠANY
pouze září Větrný mlýn

307

Celkem

307
OSTATNÍ AKCE

1.3.

Hinduismus

25

20.6.

Buddhismus

25

8.11.

Čína 1

25

Drahé kameny Moravy a Slezska

20

14.11.

Celkem

28 243
MUZEJNÍ TÁBOR

9.7.-13.7.

Příměstský muzejní tábor

25

13.8.-17.8.

Příměstský muzejní tábor

24

Celkem

28 292

NÁVŠTĚVNOST MUZEA KROMĚŘÍŽSKA CELKEM

28 292
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Přehled návštěvnosti podle druhu vstupného za rok 2018
podle prodaných vstupenek)
měsíc

plné

snížené

rodinné

zdarma

celkem

leden

62

88

125

19

294

únor

20

20

březen

735

80

815

duben

187

199

13

47

446

květen

373

492

74

291

1 230

červen

514

980

58

124

1 676

červenec

919

798

947

602

3 266

srpen

828

683

964

447

2 922

září

870

928

342

228

2 368

říjen

217

588

259

531

1 595

listopad

872

1 160

395

250

2 677

prosinec

832

1 424

587

319

3 162

celkem

5 694

8 075

3 764

2 938

20 471

Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000 - 2018
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

2018

20 471

14 617

3 132

2 415

307
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Návštěvnost Muzea Kroměřížska v letech 2000 - 2018
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4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
Komentovaná prohlídka v Památníku Maxe Švabinského pro veřejnost, před dočasným vystěhováním
z důvodů stavebních úprav.
Komentované prohlídky v chropyňské výstavě „Náhrdelník času“ pro žáky ZŠ Chropyně a příměstský
tábor skautů.
Jinak základní informace v expozicích a výstavách podávají průvodci na solidní úrovni (jeden
i v anglickém jazyce). Zvláště v Rymicích, Chropyni a Velkých Těšanech jsou na úrovni odborného
výkladu.

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 52x
Dějepisná olympiáda – okresní a krajské kolo – 2x
Valná hromada VAK – 1x
Olga Graclíková – přednáška – 2x
Obchodní akademie – 1x
Sraz veterinárních stomatologů – 1x
Seminář Krajská rodinná politika – 1x
KÚ ZL – vyhlášení ankety – 1x

5. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
-

Petr Pálka (editor), Židé a Morava, Sborník přednášek, vydalo Muzeum Kroměřížska, 2018,
stran 275, 350 výtisků, ISBN 978-80-85945-77-5
Petr Pálka, Židé na Kroměřížsku a hlavně v Kroměříži po druhé světové válce, sborník Židé
a Morava XXIV

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
-

Lenka Bartíková – Archeologie tvrze v Kurovicích do publikace o tvrzi NPÚ ÚOP Kroměříž
Markéta Mercová - Korespondence Petra Bezruče s Jindřichem Spáčilem ve sbírkách Muzea
Kroměřížska, pro sborník Ostravské univerzity z konference k 50. výročí narození Vladimíra
Vaška
Markéta Mercová - Reflexe vzniku Československa v deníkových záznamech Kroměřížanů,
pro sborník z konference „Morava v době převratů a změn 1848 – 1918
Markéta Mercová – Návraty Josefa Ruszeláka pro Zpravodaj města Kroměříž
Petr Pálka – Proměny míst židovských hřbitovů a synagogy v Kroměříži během času, pro
ZVUK ZK
Petr Pálka – Kroměříž, výročí a tradice, drobky z historie osmičkových výročí ve městě, pro
ZVUK ZK
Petr Pálka – K pogromu v Holešově v prosince 1918, pro ZVUK ZK
Petr Pálka – Výstava 100 let českého národního života v Kroměříži, Zpravodaj Klubu
UNESCO Kroměříž
Martina Václaviková – Edukační programy Včelařství a bylinkářství v Rymicích, pro Acta
musealia
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5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku,
rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod.
V „nejmladším“ médiu, které využíváme – v sociální síti facebook nám přibylo za rok 2018 185
fanoušků, takže celkový počet činí 1260.
Jinak v rámci velmi omezených financí na propagaci využíváme nám dostupných médií „od papíru
přes rozhlas a televizi až po elektronické“.
Tištěné pozvánky nadále zachováváme, neboť je to mnohdy to jediné, co výstavě zůstane, stejně jako
plakáty, které necháváme vylepovat přes výlepovou službu, většinou jen po městě Kroměříž.
Využíváme i rozšíření propagačních letáčků na významné akce muzea. Výborná je spolupráce
s Českým rozhlasem, konkrétně s redaktorem Pavlem Sedláčkem, který dělá reportáže či informační
výstupy téměř z každé muzejní akce i dění v muzeu.
Dobrá spolupráce je i s Českou televizí, která je však více vybíravá a má ráda pouze velmi „atraktivní“
záležitosti. Spolupráce je i ČTK, městskými i regionálními novinami a zpravodaji. Využíváme
i e-mailového kontaktu pro informovanost a propagaci, ale bohužel nová pravidla GDPR zapříčinila,
že po dotaze, zda můžeme jednotlivcům či institucím zasílat info, nebylo na mnohé žádosti
odpovězeno. Využíváme i webů, které propagují cestovní ruch – výstavy a kulturu. Výborná je
spolupráce s Kudyznudy.cz, zlin.cz a také s Asociací muzeí a galerií. Dále databáze akcí Regionální
kalendář Zlínského kraje, Přehled výstav a akcí Města Kroměříž, případně databáze Města Holešov.
Naše objekty si lze také prohlédnout virtuální prohlídkou na www.virtualtravel.cz. Dobrá je
spolupráce s Informační kanceláří města Kroměříž i v okolních městech (Hulín, Holešov, Bystřice pod
Hostýnem).
Nezapomeňme také zmínit spolupráci s Olomouc region card (Turistická karta, se kterou ušetříte).
Programy pro školy propagujeme i formou osobní návštěvy škol a kontakty s jednotlivými pedagogy.
Objekty v Rymicích a mlýn Velké Těšany jsou propagovány poutači kolem příjezdových cest.
Pravidelně se účastníme veletrhu cestovního ruchu Regiontour.

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad)
Historička muzea je členkou redakční rady časopisu Acta musealia a redakční rady portálu eBadatelna.
Spolu s historikem jsou členy redakční rady bulletinu Klubu UNESCO. Historik je dlouholetým
členem redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje.

6. ROZVOJOVÉ AKTIVITY
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních EU) fondů
Subjekt:
Projekt:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP
Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic

Od začátku roku pokračovaly započaté stavební práce 2. etapou. V rámci 2. etapy byla provedena
rekonstrukce výstavních prostor a sociálního zázemí ve 2. a 3. NP. Práce povedené v 1. a 2. etapě byly
po dokončení zkolaudovány. Do nově vybudovaných výstavních prostor ve dvorní části bylo dodáno
vybavení a instalována expozice hodin. Proběhlo první čerpání finančních prostředků z fondu EU.
Celkově bylo proinvestováno 22.198 tis. Kč, z toho stavební část tvořila 19.064 tis. Kč. Zbytek tvořily
náklady na inženýrskou činnost, autorské dozory, interiér a další neinvestiční náklady a jiné náklady.

Subjekt:
Projekt:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP
Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
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Na základě schváleného dodatku investičního záměru na akci „Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ a podané a schválené žádosti o podporu v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl: 3.1.zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 76 Muzea II byla dne 23. 10. 2018 vydána
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Muzeum Kroměřížska, p. o. –
Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. Byla zahájeny práce na vyhotovení prováděcí
dokumentace. Finanční prostředky z fondu EU dosud čerpány nebyly, předpoklad prvního čerpání je
v roce 2018.

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
Částka:
200.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Akce:
Oprava větrného mlýna ve Velkých Těšanech – II. Etapa (2. část)
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 2. části II.
etapy prací v roce 2018 byla provedena oprava a výměna poškozených trámů, demontáž a montáž
střešní krytiny, montáž opláštění za perutěmi, montáž perutí, finalizace všech nátěrů a dokončení
prací. Následně bylo provedeno konzervování mlecího soustrojí a instalace expozice. Po dokončení
prací byl objekt zkolaudován.
Částka:
185.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Akce:
Obnova objektu – venkovský dům č. p. 65 v Rymicích
Při realizaci akce byly rozebrány zbývající okapové chodníky, pod nimi odstraněny násypy
a provedeny výkopy pro drenáž a gabionové podpory základů. Roubené části stěn zapuštěné částečně
pod úroveň terénu, které byly napadeny dřevokaznými činiteli, byly vyměněny. Hliněné omítky na
roubení byly odstraněny.
Částka:
120.000,- Kč
Subjekt:
Ministerstvo kultury
Projekt:
Obnova objektu – venkovský dům č. p. 14 v Rymicích
Jednalo se o obnovu zbylé štítové části hospodářského křídla objektu, které hrozilo vlivem
atmosférických srážek zřícení torza obvodového zdiva. V rámci obnovy byla provedena oprava torza
a náhrada rozpadlých nepálených cihel novými nepálenými cihlami, obnova dožilých hliněných
omítek a přespárování kamenné dlažby kolem zachované části objektu.

6.3. Přijaté dary (nefinanční)
Muzeu bylo darováno 93 kusů sbírkových předmětů.

6.4. Finanční pomoc sponzorů
Částka:
25.000,- Kč
Subjekt:
Nadační fond obětem holocaustu
Akce:
Vydání svazku „Edice Židé a Morava XXIII.“
Jako každoročně přispěla nadace na vydání sborníku příspěvků z konference „Židé a Morava“,
organizované muzeem.
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6.5. Příprava projektů a koncepcí
Oprava domu č. p. 65 v Rymicích v areálu Hejnice
V rámci připravovaných stavebních prací je navržena výměna dožilých trámů roubení a jejich ošetření
proti škůdcům. Dále bude provedena gabionová drenáž sloužící zároveň jako podpora základů na
severní a západní straně objektu. Následně bude 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 objektu
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 provedením ohlášených udržovacích prací.
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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

Rok 2018

4

3

3

4

47249

48051

48349

49519

196

1002

98

1170

18

4

1

6

85

18

80

93

93

980

17

1071

40628

41035

41345

41599

10

10

10

10

17

18

12

10

-

-

-

-

21

33

19

14

72029

66206

50549

28292
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Rok 2019

Rok 2020
+
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II. PROVOZNÍ ČÁST
1. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
Každý měsíc probíhají porady vedoucích a odborných pracovníků. Pozornost je věnována práci se
sbírkami, provozními záležitostmi, informovanosti o dění v muzeu (postup stavebních prací atd.). Před
každou výstavou pak porady s výstavářem a dalšími zainteresovanými pracovníky.
V době realizace či přípravných prací k velkým investičním akcím „Revitalizace Kroměříž“
a „Revitalizace Rymice“ jednou týdně kontrolní dny či výrobní výroby nebo konzultace s architektem.
Pravidelné porady sbírkotvorné komise.
Další kontrolní činnost vnitřní i vnější je uvedena v ekonomické části.

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 k probíhající
velké investiční akci – „Muzeum Kroměřížska, p. o. Revitalizace budov a expozic“ Akce byla
zahájena v září 2017 a pokračovala druhou etapou od ledna 2018. V rámci této etapy byla provedena
rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží - výměna oken (především ze strany do Velkého náměstí),
nové rozvody silnoproudu, slaboproudu, EZS, EPS, vody, odpadů, a topení. Zcela nová jsou i všechna
sociální zařízení mimo 4.NP v budově do Pilařovy ulice. Uvedené stavební práce se týkaly prostor
bývalé expozice Příroda a člověk, kde byla provedena stavební úprava pro instalaci nové expozice
Kroměříž v soukolí dějin 1848 - 1948 – mimo uvedené byla položena nová parketová podlaha
a provedena výmalba. Dalšími prostorami byla Malá galerie, Památník Maxe Švabinského, vstupní
prostory před stálými expozicemi, předsálí a přednáškový sál, kanceláře ředitelství a pracovna
lektorek, studovna, knihovna, lektorská místnost pro programy a interiér nové expozice Strážci času.
Celkově bylo prostavěno 22.198,- tis. Kč, samotná stavební část - investice činila 19.064,- tis. Kč,
neinvestiční 1.062,- tis. Kč, interiér 1.575,- tis. Kč a zbytek inženýrská činnost a projektová
dokumentace.
Ostatní opravy
Z drobných oprav byly provedeny výměny a opravy osvětlovacích těles, čištění odpadních svodů,
oprava telefonní ústředny.
V archeologicko-historické expozici byly provedeny opravy vzduchotechnické strojovny, rozvaděče
silnoproudu a systému osvětlení. Vzhledem k vysoké vlhkosti v expozici, která je umístěna ve
sklepních prostorách, byly korodující kovové podstavce vitrín opískovány, nazinkovány a znovu
natřeny.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou, revize přenosných
elektrospotřebičů, revize tlakových nádob. V srpnu se uskutečnila prohlídka kotelny, v prosinci revize
odvodů spalin.
Kroměříž č. p. 471 – depozitář
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.
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Bylo provedeno čištění přípojky kanalizace tlakovým vozem, v budoucnu bude zřejmě nutná její
výměna.
Chropyně č. p. 20 - zámek
Z drobných oprav byly provedeny opravy na silnoproudém rozvodu elektřiny a akumulačních kamen,
oprava osvětlení. 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.
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 prováděna běžná údržba, sečení trávy.
Rymice č. p. 64
Byla prováděna běžná údržba, sečení trávy.
Rymice č. p. 65
Byla prováděna oprava dřevěného pláště domu.
Byly odstraněny omítky v celé ploše dřevěného pláště, byly rozebrány okapové chodníčky, odstraněny
násypy ze stavební suti a hlíny, byly provedeny výkopy pro drenážní rýhy a gabionové podpory
základů a byla provedena výměna kriticky napadených trámů především ve spodní části roubených
stěn tam, kde hrozila bezprostřední havárie. Ukázalo se, že z vnitřního líce roubení je vybudována
cihelná přizdívka tl. 150 mm bez základu. Proto byly gabionové koše využity na podepření roubené
stěny. Aby bylo možné pokračovat v sanaci roubených stěn v další etapě, byla nároží dočasně
podepřena svislými prvky a tesařské provázání nároží bude provedeno v další etapě vždy na celou
výšku stěny včetně protézování a plombování pouze částečně napadených prvků.
Celkové náklady ve výši 238.837,- Kč, z toho dotace min. kultury činila 185.000,- Kč

Rymice č. p. 14
Jednalo se o obnovu zbylé štítové části hospodářského křídla objektu, které hrozilo vlivem
atmosférických srážek zřícení torza obvodového zdiva. V rámci obnovy byla provedena oprava torza
a náhrada rozpadlých nepálených cihel novými nepálenými cihlami, obnova dožilých hliněných
omítek a přespárování kamenné dlažby kolem zachované části objektu.
Celkové náklady ve výši 210.470,- Kč, z toho dotace ministerstva kultury činila 120.000,- Kč

Rymice č. p. 116
Byla prováděna běžná údržba.
Velké Těšany – větrný mlýn
Proběhla poslední 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
39

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA

a fungicidními bezbarvými prostředky. V rámci III. etapy prací v roce 2018 bylo provedena demontáž
střešního šindelového pláště výměna poškozených nosných prvků krovu a montáž nové šindelové
střechy s dvojitým krytím. Rovněž byl osazen šindel na severní stěnu pod lopatky mlýna a stříšku nad
vchodem. Na závěr byl celý mlýn ošetřen impregnačním nátěrem Karbolineum Extra. Dokončené
práce byly zkolaudovány a mlýn byl v září 2018 zpřístupněn veřejnosti.
Celkové náklady 587.364,-Kč, z toho činila dotace ministerstva kultury 200.000,-Kč

2.2. Zabezpečovací systémy
Kroměříž č. p. 38 - muzeum
Byla provedena vstupní revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Byla
provedena revize čidel a ústředny EZS. Byla provedena vstupní revize EPS a systém byl připojen na
pult Hasičského záchranného sboru ZK.
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 elektronické 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 únoru 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.
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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.

3. VÝPOČETNÍ TECHNIKA
3.1. Počítačové sítě (instalace, údržba, rozvoj)
Počet PC v muzeu celkem
z toho:
pevných PC
notebooků
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

23
8
9

V muzeu jsou 3 servery. Nadále trvá problém s průchodností sítě, která je nedokonalá a pomalá, což
dělá velké problémy při přesunech velkých „balíků“ informací např. při projektu elektronické evidence
sbírkových předmětů.
V rámci velké investiční akce „Revitalizace muzea“ byly v prostorách, kterých se rekonstrukce týkala,
vyměněny stávající sítě slaboproudu za nové a též do všech výstavních prostor instalován kamerový
systém napojený na PC v recepci muzea.

3.2. Internet, www stránky, využívání e-mailu
Samozřejmostí je využívání internetu k získávání informací a e-mailů pro komunikaci. Funguje
i vnitřní síť ke sdílení např. různých směrnic muzea, zápisů z porad, důležitých dokumentů
a fotografií.
Web muzea byl částečně upraven, neboť došlo k likvidaci stálé expozice „Příroda a člověk“, byly
podávány informace pro veřejnost s ohledem na uzavření expozic v době stavebních prací. Bohužel
nemohlo dojít k inovaci webu, která je již potřebná, neboť v tomto náročném roku již nebyly finance.

41

