Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020

ÚVOD
Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.
Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče
o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy,
včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského (1873–
1962). Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy
i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím. Instituce se zaměřuje na výstavní,
přednáškovou a publikační činnost, poskytuje odborné konzultace badatelům a studentům především
středních a vysokých škol, spolupracuje s dalšími paměťovými institucemi. Veřejnosti je přístupná
odborná knihovna se studovnou.

Základní údaje:









název organizace: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
právní forma: příspěvková organizace
zřizovatel: Zlínský kraj
IČO: 00091138
sídlo: Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
kontakty: tel. +420 573 338 388, e-mail: muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz
statutární orgán: Mgr. Martina Miláčková, ředitelka; Ing. Martina Václaviková, zástupkyně
ředitelky
objekty ve správě muzea:

a) hlavní budova na Velkém náměstí 38/21, Kroměříž (kulturní památka – majetek Zlínského kraje):
goticko-renesanční jádro, dříve byl dům zvaný Kapitulní či Vrchnostenský – původně sloužil biskupovi
a olomoucké kapitule při katedrále sv. Václava, po rozsáhlé rekonstrukci v poslední třetině 20. století je
sídlem Muzea Kroměřížska
– stálé expozice: Historie ukrytá pod dlažbou města; Strážci času; Památník Maxe Švabinského;
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948; Poklady staré půdy
– krátkodobé výstavy: dva výstavní prostory – Galerie v podloubí (v přízemí, především výtvarné
výstavy), Malá galerie (ve druhém patře, výstavy zaměřené na edukaci)
– odborná knihovna se studovnou (přes 42.000 svazků)
– konferenční sál
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b) depozitář na Hanáckém náměstí 471/5, Kroměříž (majetek Zlínského kraje): centrální depozitář,
jsou v něm uloženy sbírkové předměty všech oborů muzea kromě etnografických; budova bývalé
kuchyně a jídelny v Žižkových kasárnách uvolněných po odchodu armády z města; práce na novém
centrálním depozitáři začaly v září 2006, slavnostně otevřen v březnu 2007

c) Muzeum v přírodě Rymice (kulturní památky – majetek Zlínského kraje):
– sedm objektů lidového stavitelství stojících in situ – v řadě z nich se zachovala půdorysná
a prostorová dispozice – cenný základ vývoje lidového stavitelství, nejstarší usedlosti z konce
18. století; čtyři objekty jsou částí obce Hejnice, jež má od roku 1995 statut vesnické památkové
rezervace, součástí areálu je i větrný mlýn, který sem byl přesunut z nedalekých Bořenovic
– tvrz – cenná renesanční památka, spolu s areálem hospodářského dvora a sýpkou tvoří jedinečný
komplex dokládající historii vrchnostenského hospodaření na Moravě; expozice
– hospodářský dvůr – trojice křídel spojených do písmene U, nejstarší fáze výstavby v době barokní –
18. století; ve druhé polovině 20. století byl objekt součástí areálu JZD (trakty A a C byly užívány jako
kravín), dlouhodobý havarijní stav vyvrcholil v roce 2015, kdy se zřítila část střechy v křídle B,
v současné době probíhá rekonstrukce
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d) Větrný mlýn Velké Těšany (národní kulturní památka – majetek Zlínského kraje):
německého typu s celodřevěnou otočnou konstrukcí, v roce 1830 ho postavil mlynář Josef Bartoň; roku
2014 prohlášen za národní kulturní památku

e) Zámek Chropyně (kulturní památka – majetek Arcibiskupství olomouckého):
od začátku 17. století majetkem olomouckých biskupů, nynější podoba zámku z let 1701–1703,
interiéry hlavních sálů zámku dostaly podobu v padesátých letech 19. století; Muzeum Kroměřížska,
p. o., zámek spravuje od roku 1992

Výstavní plán v roce 2020 musel být vážným způsobem pozměněn, muzeum se muselo, tak jako řada
jiných kulturních institucí, vypořádat s dopady epidemiologické situace. To mělo samozřejmě vliv na
příjmy a návštěvnost, jež klesla o více než polovinu ve srovnání s rokem 2019 (2020: 18.550
návštěvníků, 2019: 45.124 návštěvníků).
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I přes nepříznivou situaci se podařilo několik důležitých věcí, z nichž bych vyzdvihla následující:


10. září 2020 – slavnostní otevření hlavní budovy po rekonstrukci

Po třech letech skončila revitalizace budov a expozic v Muzeu Kroměřížska. Stavební práce a dodávky
interiérů probíhaly ve čtyřech samostatných etapách. V rámci stavebních prací byly vybudovány nové
výstavní prostory, vstup s recepcí a zázemím pro návštěvníky, provedena výměna oken,
elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, zrekonstruováno nádvoří,
sociální zařízení a instalována nová zabezpečovací a požární signalizace. Díky novému výtahu je celý
objekt dostupný i pohybově znevýhodněným. Pro návštěvníky byly již zpřístupněny dvě nové stálé
expozice – Strážci času a Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Expozice Poklady staré půdy bude
otevřena v roce 2021. Náklady na rekonstrukci činily 45.887.000 Kč včetně DPH. Z dotačního programu
IROP bude poskytnuto 31.702.000 Kč.
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revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – dotační program IROP

Předpokládaná cena za revitalizaci hospodářského dvora je 129.000.000 Kč. Z dotačního programu
a státního rozpočtu bude hrazeno 109.000.000 Kč, zbývající část z rozpočtu Zlínského kraje a muzea.
Stavební práce budou dokončeny v polovině října 2021, na ně bude navazovat vybavení interiérů
a instalace etnografické expozice nazvané Od kvásku ke klásku, která návštěvníkům přiblíží proces setí
a sklízení obilí, jeho zpracování na mouku a pečení chleba. Kromě etnografické expozice bude
v rekonstruovaných objektech umístěn etnografický depozitář, konzervátorská dílna, prodej
vstupenek, zázemí pro návštěvníky a archeologický depozitář. Pro veřejnost bude objekt otevřen od
dubna 2022.
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dar 13 grafik a osmi pastelů od umělce Josefa Ruszeláka v celkové hodnotě 336.500 Kč

Pastely jsme instalovali v prostoru předsálí, vznikla tak komorní expozice Ruszelákova díla, kterou
při vstupu do předsálí doplnily dvě kresby světlem Dobrý den a Dobrou noc, jež muzeum od autora
zakoupilo koncem roku 2020.
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první etapa jedinečného projektu Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové

Hradisko u Kroměříže je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit a kulturních památek
Zlínského kraje. Patří k nejznámějším nalezištím nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.
Cíle projektu, u něhož se předpokládají tři etapy:
– kompletní zpracování archeologického materiálu ze systematického výzkumu Václava Spurného
z let 1949–1956
– zpracování hromadného nálezu bronzové industrie objeveného na lokalitě v roce 2012
– zpracování a digitalizace části písemné pozůstalosti Václava Spurného
V roce 2020 Zlínský kraj přispěl celkem 478.000 Kč, od Akademie věd České republiky byla získána
dotace v rámci projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR ve výši 200.000 Kč.



příprava nových webových stránek: obzvlášť v této těžké době, kdy jsou muzea zavřena, je
často web jedním ze základních způsobů komunikace s návštěvníky, současná podoba se
ukázala nevyhovující, nepřehledná, není téměř možné informovat o důležitých změnách
a dění v instituci

Rok 2020 přinesl řadu změn. Po 24 letech ve funkci ředitele muzea odešel do penze koncem ledna Jiří
Stránský. I když působím v instituci rok, tak jsem zatím zahajovala pouze jednu výstavu, a to Natura
semper viva. Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž dne 14. února 2020. V březnu přišla první
vlna epidemie a museli jsme momentální situaci přizpůsobovat režim a program. I když bylo muzeum
pro návštěvníky zavřeno, čas jsme využili pro opravy a mezitím probíhaly dva velké projekty IROP,
poslední čtvrtá etapa Revitalizace budov a expozic na hlavní budově, započala se Revitalizace
hospodářského dvora v Rymicích.
Ráda bych na tomto místě poděkovala odboru investic a odboru kultury a památkové péče
KÚZK a v neposlední řadě všem zaměstnancům muzea. V minulém roce se potýkali se spoustou prachu
a hluku a pracovali na několika důležitých projektech, ať již spojených s oběma dotačními programy
IROP, dvěma významnými archeologickými projekty či úpravami stávajících a přípravami nových
expozic.

Martina Miláčková, ředitelka muzea
V Kroměříži 19. 2. 2021
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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
numismatika
etnografie
zoologie
mapy a plány
výtvarné umění
umělecké řemeslo
dokumentace regionu
celkem

Počet kusů
3 celky
12
7
5
3
3
2
2
1
38 ks

Evidence knižních přírůstků
Evidováno v knihovním systému Clavius celkem 193 KJ (knihovních jednotek).
V roce 2020 byly evidovány tři svazky jako dar v celkové hodnotě 2.794 Kč, 14 svazků jako výměna
v celkové hodnotě 1.464 Kč.

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

mapy a plány
historie
numismatika
entomologie
archeologie
zoologie
celkem

Počet kusů
3
113
104
38
2.041
3
2.302 ks

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

archeologie
historie
numismatika
filatelie
přírodověda
výtvarné umění
umělecké řemeslo
dokumentace regionu
mapy a plány
celkem

Počet kusů
7.613
820
317
160
1.866
274
31
4 (9,5 bm)
170
11.255 ks
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Knihovna

3.055 zrevidovaných a přepřírůstkovaných záznamů

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
Všechny depozitáře Muzea Kroměřížska jsou zajištěny EZS. Jsou zde pravidelně sledovány
a zaznamenávány hodnoty teploty a relativní vlhkosti. Naměřené údaje se zapisují do knihy
a případné teplotní a vlhkostní výkyvy se ihned řeší. Po celý rok jsou vedeny depozitární knihy pohybu
sbírek a knihy režimu vstupu do depozitářů. Tyto knihy jsou pravidelně předkládány vedení organizace
ke kontrole a podpisu.
Pravidelně je prováděn úklid, u některých sbírek i plynování proti hmyzu a plísním. Archeologické
sbírky jsou opatřovány novou obalovou technikou. Při pravidelných inventarizacích je sledován také
stav předmětů a vyhodnocena potřeba ošetření.
V Zámku Chropyně byl průběžně sledován stav sbírkových předmětů umístěných v expozicích
a v depozitáři zbraní, to vše ve spolupráci s konzervátory muzea.

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
V průběhu roku bylo pro výstavní účely uzavřeno 43 smluv pro 1.092 předmětů – z toho
30 výpůjčních pro 725 ks předmětů a 13 zápůjčních pro 367 ks sbírkových předmětů.
Muzeum jako zapůjčující:
-

Státní okresní archiv Kroměříž – 1 ks
výstava ...když se narodíme
Václava Navrátilová – 32 ks
zápůjčka z důvodu přípravy na výstavu Lidový rok
Muzeum Brněnska – 7 ks
výstava František Kožík v Památníku písemnictví na Moravě
Město Morkovice-Slížany – 2 ks
pro účely odborného zhotovení replik
Městské kulturní centrum Hulín – 16 ks
výstava Nevěsta jako kvítek v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
Muzeum Komenského v Přerově – 10 ks
pro účely studijní, dokumentační a publikační
Ústav archeologické památkové péče Brno – 5 ks
pro účely studijní, dokumentační a publikační
Obec Rusava – 26 ks
vystavení v Památníku obce
Vlastivědné muzeum v Olomouci – 2 ks
stálá expozice Od kolébky do hrobu
Kuraray Europe Moravia – 13 ks
výstava Příběhy skryté pod zemí
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí – 52 ks
výstava Zámecké patro
Muzeum košíkářství Morkovice – 139 ks
stálá expozice
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-

Matice Svatohostýnská – 62 ks
expozice Hostýn ve světle archeologických pramenů

celkem: 367 ks

Muzeum jako vypůjčující:
stálá expozice Památník Maxe Švabinského:
Krajská galerie výtvarného umění Zlín – 1 ks
Národní galerie v Praze – 14 ks
Moravská galerie v Brně – 1 ks
soukromé sbírky – 3 ks
stálá expozice Zámek Chropyně:
Moravské zemské muzeum – 1 ks
Muzeum v přírodě Rymice:
Technické muzeum v Brně – 7 ks
soukromá sbírka – 1 ks
Obec Dřínov – 1 ks
expozice Strážci času:
Národní památkový ústav v Kroměříži – 1 ks
Vlastivědné muzeum v Olomouci – 1 ks
obraz Antonína Marka Machourka:
Klášter dominikánů Praha – 1 ks
expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948:
Arcibiskupství olomoucké – 1 ks
výstava Náhrdelník času:
Moravské zemské muzeum – 5 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 4 ks
soukromá sbírka – 1 ks
expozice Poklady staré půdy:
soukromé sbírky – 23 ks
Dekordort s. r. o. – 1 ks
výstava Kouzlo hraček:
Slovácké muzeum – 175 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 61 ks
Městské muzeum a galerie Polička – 283 ks
Moravské zemské muzeum – 1 ks
soukromá sbírka – 17 ks
výstava Mák:
Národní muzeum v přírodě – 18 ks
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 8 ks
Slovácké muzeum – 18 ks
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Marcela Šimečková – 77 ks

celkem: 725 ks
1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení

archeologie
výtvarné umění
historie
etnografie
expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948
expozice Poklady staré půdy
externě
celkem

Počet kusů
294
1
75
8
18
70
1
466 ks (+ 1 ks externě)

1.7. Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální evidence sbírek
muzejní povahy MK
Hlášení o aktualizaci ve sbírce Muzea Kroměřížska zapsané v CES pod číslem MKM/002-05-13/230002
bylo odesláno v pravidelných termínech v květnu a listopadu 2020. Informace o změnách jsou zasílány
výhradně do webové aplikace evidence sbírkových předmětů CES on-line. V prosinci byly vyřazeny dva
sbírkové předměty z archeologické podsbírky z důvodu duplicitního záznamu.

2 Vědecko-výzkumná a odborná činnost
2.1. Vlastní odborné aktivity
Aktivity odborných pracovníků mají široký záběr – péče o sbírky, jejich evidence a inventarizace vč.
práce na programu ESSP – Evidenční systém sbírkových předmětů. Zahrnuje i spolupráci
s konzervátory, dokumentátory, správcem sbírek a administrátorem CES. Podílí se rovněž na přípravě
výstav a programů pro školy. Poskytují konzultace, poradenství a publikují. Někteří věnovali v tomto
roce značnou pozornost a čas při koordinaci prací v rámci tvorby nových expozic Kroměříž v soukolí
dějin 1848–1948, Poklady staré půdy.

Lenka Pěluchová – archeologie
Muzeu Kroměřížska se ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, Univerzitou Palackého
v Olomouci (dále UPOL), Ústavem archeologické památkové péče Brno (dále ÚAPP)
a s Archeologickým centrem Olomouc (dále ACO) v roce 2020 podařilo rozběhnout unikátní projekt
Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové. Mohl se uskutečnit díky finanční podpoře AV ČR
a Zlínského kraje. Jedná se o projekt, který je plánovaný na tři roky a jehož cílem je odborné
vyhodnocení systematického výzkumu Václava Spurného z let 1949–1956 a depotu objeveného na
lokalitě v roce 2012. V archeologické laboratoři UPOL je prováděna nová evidence všech artefaktů ze
Spurného výzkumu – chronologická a systematická evidence, digitalizace a zanesení do databáze ESSP.
V laboratoři ÚAPP je prováděna dokumentace depotu bronzových předmětů – systematická evidence,
digitalizace a konzervátorské ošetření jednotlivých artefaktů depotu. Muzeum je koordinátorem
projektu – zajistilo schůzky všech zainteresovaných subjektů, převoz artefaktů do laboratoře UPOL,
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nový obalový materiál pro artefakty ze Spurného výzkumu, školení ESSP pro kolegyně z laboratoře
UPOL a vytvoření jednotné šablony nových karet v ESSP ke zpracovávanému materiálu. Ve fázi
rozpracování je brožura a roll-up banner, shrnující základní informace o lokalitě pro návštěvníky
a vznikající ve spolupráci s ÚAPP. Na podzim muzeum plánovalo přednášku o lokalitě, která se ovšem
z důvodu vládních epidemiologických opatření ohledně nákazy COVID-19 nekonala. V březnu 2021
bude muzeum společně s partnery projektu žádat radu Zlínského kraje o schválení druhé etapy
projektu.
Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s UPOL a Ústavem archeologické památkové péče Brno,
detašované pracoviště Kroměříž (dále ÚAPP) řešilo v tomto roce také projekt germánského žárového
pohřebiště na nejmenované lokalitě v okrese Kroměříž. Jedná se o terénní badatelský výzkum
a následné zpracování exkavovaných artefaktů v laboratoři UPOL. Ze strany muzea bylo potřeba
koordinovat projekt, zajistit schůzky všech zainteresovaných subjektů, připravit terénní výzkum,
technicky zajistit výzkum a vytvořit jednotné šablony nových karet v ESSP ke stávajícím a v rámci
budoucího výzkumu exkavovaným artefaktům. Projekt byl z důvodu epidemiologického opatření vlády
ČR a nepříznivého počasí odložen na léto 2021.
Během roku proběhlo několik jednání k projektu Prezentace archeologie pro mateřské školy.
Ve spolupráci s kolegy z Ústavu archeologické památkové péče Brno, detašované pracoviště Kroměříž,
byl vypracován program a připraveny podklady pro vytvoření pracovních listů.
Od března 2020 prováděla archeoložka muzea archeologický dohled v rámci rekonstrukce
hospodářského dvora v Rymicích. Byly monitorovány veškeré terénní práce. Budova C bude
zanedlouho sloužit jako depozitář archeologické podsbírky.
Byl také proveden archeologický dohled při IV. etapě revitalizace budovy Muzea Kroměřížska
a při terénní úpravě dvora domu na Velkém náměstí v Kroměříži.
Pro potřeby expozice Historie ukrytá pod dlažbou města byla konzultována a objednána výroba
repliky barokní pánské obuvi z přelomu 17. a 18. století.
Pavlína Daňhelová – archeologie
Byla řešena problematika chybějících nálezových zpráv z období působení bývalé archeoložky.
V přípravné fázi je několik nálezových zpráv, které budou po zkompletování odeslány do archivu
Archeologického ústavu AV ČR Brno k jejich archivaci.
Spoluúčast na archeologickém dohledu v rámci rekonstrukce hospodářského dvora v Rymicích.
Kreslení archeologických nálezů ze staršího výzkumu z lokality Litenčice – nakresleno 66 ks
předmětů.
Vytvoření pracovních listů pro děti na téma Cesta do pravěku a Zpracování ovčí vlny.
Digitalizace předmětů z expozice Historie ukrytá pod dlažbou města, spolupráce se SUPŠ
sklářskou ve Valašském Meziříčí na výrobu replik historického skla do téže expozice.
Markéta Mercová – historie
Dokončila instalaci nové stálé expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Vypracovala přihlášku
expozice do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Provedla čtyři komentované prohlídky,
propagovala expozici v tisku, v rozhlase i televizi, na Fb, Youtube atd. Připravila propagační materiál
a texty do tzv. velké skládačky. Podílela se na výběru podkladů pro propagační materiály k expozici,
metodicky vedla edukační oddělení při vytváření programu pro školy.
Podílela se na přípravě mezinárodní odborné konference z cyklu Osobnost a město (účast
v přípravném výboru, organizace, výběr přednášejících), která se měla konat v Muzeu Kroměřížska ve
spolupráci s Městem Kroměříž a Moravským zemským archivem Brno, Státním okresním archivem
Kroměříž. Byla členkou redakční rady stejnojmenného sborníku příspěvků z konference pořádané
v roce 2019.
V pozici vedoucí odborných pracovníků (ukončena v červnu 2020) metodicky vedla jednotlivé
kurátory podsbírek. V souladu s Režimem zacházení se sbírkou Muzea Kroměřížska průběžně
namátkově kontrolovala stav jednotlivých depozitářů, postup při evidenci, uložení a prezentování
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sbírek, konzervaci, dodržování termínů pro zápis do CES, činnost sbírkotvorné komise, činnost
pracovnic odborné knihovny a další náležitosti.
V červnu 2020 zkontrolovala nápravu nedostatků zjištěných při inventarizaci 2019, o čemž byl
pořízen zápis, který je součástí materiálu zpracovaného z inventarizace 2020.
Zúčastnila se odborné konference Robert Liebmann-Land (1887–1942?) pořádané Evropou
doma z. s. pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v ČR, kde vystoupila s přednáškou Hledání identity
malého města. Kroměříž mezi druhou polovinou 19. století a čtyřicátými léty 20. století.
Zpracovala získané darem a zakoupené dodatky k fondům podsbírky Dokumentace regionu,
zpracovávala rozsáhlý osobní fond Josefa Hilgartnera, významné osobnosti kroměřížského kulturního
a společenského života.
Jako členka redakční rady sborníku Acta musealia (vydává Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně a Muzeum regionu Valašsko) zpracovávala posudky na zaslané odborné příspěvky.
Po odborné stránce dohlížela na sbírky instalované v Zámku Chropyně, dle možností pracovala
osobně s badateli, řešila badatelské dotazy.
Petr Pálka – historie
Na žádost recenzentů textu Cestovatel Emil Holub a Kroměříž pro sborník Acta musealia vydávaný
paměťovými organizacemi Zlínského kraje do textu doplnil mnohé skutečnosti ze života a díla Emila
Holuba.
Spolupracoval s Národním muzeem při vyplňování rozsáhlého dotazníku projektu NAKI Nový
fonograf. Jde o dokončení průzkumu sbírek zvukových nosičů v paměťových institucích muzejního
typu.
Uspořádal a k vydání připravil knihu statí z konference Židé a Morava XXVI.
Každoročně působí při dějepisných olympiádách coby předseda, místopředseda či člen poroty
při vyhodnocování testů. V neposlední řadě poskytuje konzultace a řeší badatelské dotazy. Je také
členem výboru Klubu UNESCO Kroměříž, členem společenskovědní sekce Poradního sboru ředitele
Muzea Komenského v Přerově pro sbírkotvornou činnost a členem redakční rady časopisu ZVUK
Zlínského kraje.
Martina Václaviková – přírodní vědy
Značný čas věnovala přípravě expozice Poklady staré půdy. Aktivně se účastnila pravidelných
kontrolních dnů a schůzek s architektem. Vypracovala koncepci celé expozice. Konzultovala
s konzervátory přípravy modelů. Připravila podklady k darovacím a výpůjčním smlouvám,
komunikovala s dárci, zajistila odvoz předmětů a jejich následné zpracování.
Podílela se na deinstalaci a opětovné instalaci výstavy Náhrdelník času v Zámku Chropyně. Je
kurátorkou výstavy Mák v Malé galerii, zajistila svoz výpůjček z muzeí a od soukromé sběratelky,
instalovala výstavu, připravila texty a propagační materiály.
Již šestým rokem spolupracuje na projektu Včelařství v Rymicích – lektorování programu
a metodické vedení lektorek. Projekt má již stálou klientelu a v letošním roce byl mimořádně
navštívený, zejména kvůli možnosti pobytu dětí venku na čerstvém vzduchu, což je velkou předností
vzhledem k epidemii Covid-19.
Ve spolupráci s kroměřížskou ZŠ Zámoraví realizovala projekt Šablony II – Projektový den mimo
školu pro ZŠ – zpracování nabídky stálých expozic, výstav a edukačních programů na míru
a následné vedení projektového dne společně s pedagogem ZŠ.
Přírodovědkyně pracuje jako předsedkyně sbírkotvorné komise a je členkou výstavní rady.
Od 1. 7. 2020 je vedoucí odborných pracovníků, od 1. 9. 2020 i zástupkyní ředitelky.
S lektorkami spolupracovala při zpracování podkladů pro podání žádosti k projektu Edukační
aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní
povahy Ministerstva kultury (CES).
Vytvořila klíčový režim pro depozitář na Hanáckém náměstí a vypracovala závěrečnou zprávu
o provedení periodické inventarizace sbírky Muzea Kroměřížska.

17

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020
Barbora Mendham – etnografie
Připravila texty do budoucí expozice v Rymicích Od kvásku ke klásku.
Markéta Hnilicová – etnografie
Spolupracuje na etnografické části nové expozice Poklady staré půdy či na projektech Včelařství
a Voňavá kouzla v Rymicích včetně jejich lektorování.
Odborná práce etnografky v roce 2020 také zahrnovala přípravu a realizaci focení hanáckých
krojů pro nově chystanou publikaci, zpracování textové části, odborný dohled a koordinaci. Přípravu
výstavy Hvězda nad Betlémem, která se nakonec vzhledem k epidemiologické situaci nekonala.
Zpracování podkladů k realizaci inventarizace stromů v okolí rymických chalup.
Spolupráci při tvorbě publikace k 75. výročí 2. světové války (Splnili přísahu. Tragédie u obce
Rymice 6. května 1945).
Etnografka také spravuje facebookovou stránku Muzeum v přírodě Rymice.
Michal Jemelka – grafik, výtvarné umění
Má na starosti i instalační a vizualizační práce a zejména grafickou úpravu tiskových materiálů
týkajících se jednotlivých výstav i ostatních dokumentů muzea. Ročně se jedná o desítky grafických
realizací – např. plakáty, pozvánky, brožury, letáky, informační tabule a jiné.
Podílel se na vzniku dvou nových expozic – Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 a Poklady staré
půdy.
Martin Janák – fotoarchiv
Ve fotoarchivu došlo k personální změně. Nový kurátor se od 1. 9. 2020 zaměřil na přípravu
mimořádné inventarizace fotoarchivu. Vytvořil systém uložení předmětů v depozitáři, vytvořil lokační
seznamy a roztřídil krabice s fotografiemi. Uspořádal fotoalba podle evidenčních čísel a sjednotil
elektronickou evidenci ESSP s evidencí na vytištěných evidenčních kartách. Seřadil také záznamy
v lístkovnicích.
Knihovna – Helena Holická, Aneta Krčálová
V roce 2020 přibylo 193 nových přírůstků, a tak je celkový počet knihovních jednotek (KJ) v muzejní
knihovně 42.209. Průběžně odebíraných periodik a sborníků je 67. Pokračuje retrokatalogizace
původního fondu a označování čárovými kódy. Celkově zrevidovaných a fyzicky opravených je
36.170 KJ, za rok 2020 to činilo 3.055 KJ.
V rámci grantu Ministerstva kultury ČR VISK3 jsme se v roce 2020 stali součástí projektu
Slovácké muzeum UH, p. o. – nový knihovní systém pro knihovny příspěvkových organizací Zlínského
kraje a vytvoření souborného katalogu, jehož účastníkem je šest knihoven.
K 30. 11. 2020 knihovna Muzea Kroměřížska ukončila provozování knihovního systému Clavius
a byla převedena do nového KS Tritius. Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možno provést
dostatečné odborné školení, systém má prozatím množství nedostatků a bude nutné ho postupně
přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých zúčastněných institucí.
Konzervace – Dušan Kočner, Jitka Sirná, Kateřina Sklenářová, částečně Martin Štípala
Hlavní náplní je konzervace a ošetřování sbírkových předmětů. V roce 2020 bylo zkonzervováno
celkem 466 předmětů. Kromě konzervace však pracovníci tohoto oddělení plní další potřebné úkoly.
Vedoucí oddělení, Dušan Kočner, zastává funkci správce všech sbírek z hlediska optimálních
podmínek uložení sbírkových předmětů. Metodicky vede pracovníky a poskytuje konzultace. Zajistil
podklady k žádosti o dotaci na vybavení depozitářů a výstavních prostor bezdrátovým systémem
měření mikroklimatu. Navrhl vhodné řešení opravy expozice Historie ukrytá pod dlažbou města.
Konzervační oddělení dále dohledalo a zpracovalo informace ohledně pík umístěných na Zámku
Chropyně. Tyto podklady sloužily jako vzor pro výrobu replik pík, které jsou součástí výstavy 1620.
Cesta na Horu, pořádané Národním muzeem v Praze.
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Oddělení také zajišťovalo deinstalaci a přemístění sbírkových předmětů z expozice Historie
ukrytá pod dlažbou města do depozitáře a účastnilo se inventarizace zbraní v majetku Arcibiskupství
olomouckého v Zámku Chropyně. V neposlední řadě se podílelo na přípravách a instalaci muzejních
výstav a vánoční výzdobě muzea.
Martin Štípala – výstavář, konzervátor
Aktivně se zapojuje při všech muzejních výstavách a jiných akcích muzea (např. Předmět měsíce).
Deinstaluje ukončené výstavy, zajišťuje logistiku při navrácení exponátů, sbírek i výstavních prvků, ať
už v majetku muzea, či jiných institucí.
Asistuje při instalaci, aplikaci průvodních textů i popisek. Někdy rovněž vyrábí drobné výstavní
prvky a doplňky k výstavám. V roce 2020 instaloval komorní expozici Josefa Ruszeláka v předsálí
muzea. Má přidruženy i další činnosti: provádí aktualizaci do CES online, připravuje
a obsluhuje audiovizuální techniku při akcích a přednáškách v konferenčním sále muzea a účastní se
i workshopů a konferencí konzervátorů. Pro potřeby muzea natáčí drobná videa. V kostýmu Maxe
Švabinského oživuje komentované prohlídky expozic.
Edukační oddělení – Kateřina Mozgová, Ludmila Žákovská (od 1. 9. 2020, před ní Silvie Pitruzzello)
Lektorky připravují samostatně či ve spolupráci s odbornými pracovníky programy pro školy
k probíhajícím výstavám a také programy vánoční a velikonoční. Organizují též tvořivé dílny pro malé
i velké. Spolupracují při lektorování programů v Rymicích a rovněž realizují muzejní příměstské tábory.
Podrobné informace v oddílu 3.1.1.

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
archeologie
historie
dokumentace regionu
etnografie
přírodověda
fotoarchiv
celkem

5
15
25
8
7
5
65

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní
V roce 2020 se neuskutečnila žádná vlastní konference či seminář.

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Seminář k Archeologické mapě ČR (on-line) – 31. 3. 2020
Konference Nechtěný rodák Robert Land – 17. 9. 2020
Konference Knihovnické komise AMG ČR a Husitského muzea v Táboře (on-line) – 22. 9. 2020
Akreditovaný studijní program Muzejní edukátor – 7. a 8. 9. 2020 a 7. a 8. 12. 2020
Podzimní určovací seminář muzejních botaniků ČR a SR (on-line) – 10. 11. 2020
Plenární zasedání botanické komise AMG (on-line) – 10. 11. 2020
On-line informativní ukázka práce v systému Tritius – 12. 11. 2020
Videokonference a plenární zasedání Komise region. historie Moravy a Slezska AMG ČR – 3. 12. 2020
Webinář Možnosti využití imersivních technologií v oblasti muzejnictví (on-line) – 9. 12. 2020
Konference Obce, kultura a mezigenerační dialog II (on-line) – 15. 12. 2020
XIX. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (on-line) – 17. 12. 2020
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3 Metodická a edukační činnost
3.1. Spolupráce se školami
Programy pro školy v Muzeu Kroměřížska probíhají ve dvou cyklech. První cyklus se váže na aktuální
výstavy na jaře a na podzim. Druhý na dva významné svátky v roce: na Vánoce a Velikonoce.
Lektorské programy z prvního cyklu vznikají ve spolupráci s odbornými pracovníky z oboru
historie, etnografie, přírodní vědy, archeologie atd. Důležitým kritériem při tvorbě těchto programů je
vhodné doplnění vyučovacích osnov především mateřských a základních škol. Programy jsou ale také
přizpůsobeny studentům středních škol a odborných učilišť a jsou zohledňovány i děti zdravotně
a mentálně handicapované. Děti se zapojují do programů aktivně formou různých činností a tvoření.
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. Největší důraz je
kladen na představení zvyků a obyčejů našich předků, na původ a smysl těchto svátků. Cílem je pak
na staré tradice navázat a pokračovat v nich. Programy probíhají současně v Muzeu Kroměřížska
i v prostorách Muzea v přírodě Rymice. Cílovou skupinou těchto programů jsou děti z mateřských škol
a žáci I. stupně základních škol, 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.
Druhá část bývá pojata jako tvořivá dílna. Tyto programy každý rok obměňujeme, aby si zachovaly
svou atraktivitu.

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami
Lidový rok, 30. 1. – 20. 9. 2020
Interaktivní výstava byla exkurzí zvykoslovným rokem našich předků. Představeny byly svátky jako
například masopust, Velikonoce, svatý Jiří, svatojakubská noc, stavění máje, jízda králů a dožínky.
Nechyběly také informace o známých putovních místech a podzimním hodování.
Na výstavě byly rovněž prezentovány tři důležité životní etapy – narození a křest, svatba a smrt, jak
v krojích, tak v předmětech každodenního života.
Součástí výstavy byla herna s interaktivními prvky, omalovánkami, kvízy, s možností sestavit si model
hanáckého kroje, zkoušení replik lidových oděvů či přípravy vlastní směsi bylinek na čaj.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
Program byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 315
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Mák, 15. 10. 2020 – 16. 5. 2021
Výstava představuje mák jako kulturní plodinu s tisíciletou historií. Návštěvníky seznamuje
s pěstováním máku v minulosti i v současnosti. Neoddělitelnou součástí výstavy se staly makové obrazy
a dekorace Marcely Šimečkové.
Interaktivní program hravou formou seznámí žáky s touto prastarou plodinou, jejím pěstováním
i tradicemi, které se k ní vážou. Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější čichové a hmatové vjemy, výrobu
dekorací s tematikou máku, pečení tradičního makového pečiva i vyšívací dílnu. Z důvodů vládního
nařízení spojeného s preventivními opatřeními Covid-19 v této výstavě zatím edukační program
neprobíhá.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
Program je určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 0

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
Od pučálky k lítečku, 9. 3. – 9. 4. 2020
Tradiční velikonoční program zaměřený na jednotlivé postní neděle, které předcházely velikonočním
svátkům. Hravou formou byly představeny zvyky a obyčeje, které se pojily k určitému období. Program
byl doplněn tvořivou dílnou, pečením a ochutnávkou tradičního velikonočního pečiva.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Program byl určen pro: MŠ a I. stupeň ZŠ
Návštěvnost: 54
Včelařství aneb rojení v Rymicích
květen – září 2020
Program, jehož součástí jsou edukační a zábavné aktivity konané v interiérech lidových staveb
i v prostředí Medové zahrady. Nechybí také výroba svíčky z medových plástů.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
Program byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 208
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Muzejní tábor
1. turnus: 13.–17. 7. 2020
2. turnus: 10.–14. 8. 2020
Program:
Pondělí – dopoledne plné zajímavostí, soutěží a seznamovacích her; odpoledne – výstava Kouzlo
hraček, interaktivní herna a dílnička
Úterý – výlet do Chropyně (koupaliště; návštěva zámku s vyráběním)
Středa – výlet do Olomouce (dětské zábavné centrum Krokodýlek, malá exkurze po olomouckých
pamětihodnostech)
Čtvrtek – výlet do Holešova (koupaliště, zábavné odpoledne v zámeckém parku s etapovou hrou)
Pátek – Kurz přežití II. pod vedením rtm. Tomáše Mozgy
Na závěr vyhodnocení tábora a malé překvapení.
V případě špatného počasí byl vždy připraven náhradní program.
Návštěvnost: 52 dětí

Dílny 2020
Kouzelná světýlka, 25. 1. 2020
Návštěvnost: 31 osob
Masopustní dílna, 22. 2. 2020
Návštěvnost: 19 osob
Jarní prázdninová dílna, 3.–6. 3. 2020
Návštěvnost: 60 osob
Hravé vyrábění, 11. 6. 2020
Návštěvnost: 21 osob
Lidový rok – tvořivá dílna, 19. 9. 2020
Návštěvnost: 7 osob
Vánoční dílna, 12. 12. 2020
Návštěvnost: 31 osob
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3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
historie
archeologie
knihovna
celkem

1
1
2
4

3.2. Metodika vůči jiným subjektům
3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu
NPÚ, ú. o. p. v Kroměříži
Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích
Arcidiecézní muzeum Kroměříž

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Město Kroměříž
Klub UNESCO Kroměříž (členství dvou zaměstnanců ve výboru)
ŠKPVU
Kroměřížští ostrostřelci
Knihovna Kroměřížska
SOkA Kroměříž
Dům kultury Kroměříž
Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch
Muzeum Komenského v Přerově
Archeologický ústav Olomouc
Archeologický ústav AV ČR Brno
Ústav archeologické památkové péče Brno, detašované pracoviště Kroměříž
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Národní muzeum
Muzeum města Brna
Moravské zemské muzeum Brno
Technické muzeum v Brně
Muzeum a galerie v Prostějově
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Umělecká iniciativa Kroměříž

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Město Kroměříž
Obec Rymice
ZŠ a MŠ Rymice
ZŠ Rusava
Turistické informační centrum Kroměříž
Národní institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství
laičtí zájemci
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Knihovna poskytla služby 73 čtenářům, z toho knihovnu navštívilo 63 čtenářů, metodická pomoc
mailem 10 čtenářům. Realizovaných 452 návštěv, poskytnuto 1.073 nových výpůjček (392 absenčních,
681 prezenčních; z toho prostřednictvím MVS bylo přijato celkem 41 příchozích žádanek od jiných
knihoven a 16 odchozích žádanek z naší knihovny).

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG)
Všichni odborní pracovníci jsou zapojeni do příslušných komisí AMG:
- Zlínská sekce AMG – komise regionální historie
- Komise regionální historie Moravy a Slezska
- Komise archeologická
- Komise etnografická
- Komise konzervátorů – restaurátorů
- Komise knihovnická
- Komise botanická

3.3. Školení a kurzy
3.3.1. Školení a kurzy vlastní
- školení bezpečnosti práce a požární ochrany
- školení o nakládání s nebezpečnými látkami

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty
Řada školení pořádaných KÚZK: např. školení ekonomického odboru, školení ke spisové službě, školení
k ESSP
Finanční řízení pro neekonomy v PO, workshop Akademie IDU, 7. 12. 2020

4 Kulturně-vzdělávací činnost
4.1. Expozice
Historie ukrytá pod dlažbou města
Kulturně historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. Expozice je umístěna
v historickém sklepení pod budovou č. p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea na Velkém
náměstí v Kroměříži
Expozice byla otevřena jen v první třetině roku, důvodem k uzavření byla výstavba nového výtahu
v prostoru nádvoří pro bezbariérový přístup do výstavních prostor v přední části budovy muzea.
Prosklený venkovní výtah byl součástí čtvrté etapy rekonstrukce budov a expozic v roce 2020.
Výstavba znemožňovala vstup návštěvníků do expozice. Uzavření bylo využito ke konzervaci
i digitalizaci sbírkových předmětů. Současně proběhla i údržba prostor expozice, čištění zdiva, výměna
osvětlení, oprava vzduchotechniky a elektrických rozvodů, instalace nových odvlhčovacích jednotek.
Některé sbírkové předměty budou po posouzení konzervátorů nahrazeny replikami. Expozice bude
znovu otevřena na jaře 2021.
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Strážci času
Jak se měřil čas v dávných dobách? Co to byly svícové hodiny, jak fungovaly sluneční hodiny? A jak se
vůbec hodiny vyvíjely? Na jakém principu pracují? Co je to lihýř, jaké jsou druhy kyvadel? Jak vypadá
hnací mechanismus, který řídí naše životy?
Odpovědi najdete v expozici nazvané Strážci času, kde každý exponát je spojením umění, řemeslné
zručnosti a mechaniky.

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, návrhů
monumentálních děl i známek a bankovek.
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948
Chronologicky sestavený příběh je doplněn unikátními sbírkovými předměty. Stěžejní body expozice
vytvářejí rozměrné stylizované modely dnes již zaniklých kroměřížských památek, menší modely ve
vitrínách představují vybrané slohově výrazné kroměřížské stavby. Historii města dokumentují audio
ukázky, dobové filmy a fotografie nebo hrané dokumenty promítané přímo na prvky v interiéru.
V expozici jsou rozmístěny interaktivní obrazovky, ve kterých zájemce o regionální historii nalezne řadu
unikátních fotografií, krátké filmy a doprovodné texty doplňující a rozšiřující jednotlivá témata.
Poutavý prvek v interiéru vytvářejí figuríny v detailně zpracovaném dobovém oděvu.
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Poklady staré půdy
Na přípravě expozice se podíleli nejen obyvatelé města Kroměříž, ale i lidé z blízkého okolí, kteří na
výzvu autorů expozice přinášeli do muzea zapomenuté či neobvyklé předměty objevené na půdách
nebo ve sklepech. Expozice vtahuje návštěvníky do světa fantazie, který je umocněn autentickým
prostorem se zachovalými trámy, temnými zákoutími a záhadnými dvířky. Tajemnou atmosféru
navozuje hra světla a tmy, zvuky ozývající se z různých koutů půdy i důmyslně ukryté poklady na
místech, kde by je málokdo očekával.

Josef Ruszelák, O cestě za inspirací – výběrem obrazů z cyklu Dobrý den, stromy
Na podzim roku 2020 daroval malíř, grafik, ilustrátor, divadelní výtvarník Josef Ruszelák (* 1938
Nětčice) muzeu 13 grafik a osm pastelů. Pastely s motivy stromů z osmdesátých let jsou instalovány
v prostoru předsálí. Před vstupem do komorní expozice návštěvníky vítají dvě kresby světlem, Dobrý
den a Dobrou noc, které muzeum zakoupilo koncem roku do svých sbírek.
V roce 1981 přichází v Ruszelákově tvorbě nečekaně nové, dosud největší téma, a to STROMY. V témže
roce zemřel po vážném onemocnění a čtyřletém boji o život jeho téměř patnáctiletý syn Michal,
nesmírně výtvarně nadaný, ochránce přírody. Josef Ruszelák v této těžké životní situaci odchází
z ateliéru do lesů hledat ztracený klid, až nachází inspiraci. V korunách stromů objevil světlo
a začal ho malovat… Umělcovy cesty do lesů začaly kousek nad jeho domem, v lese, o němž říkal, že je
Michalův. Později poznával v lesích jednotlivé stromy jako bytosti se svými osudy, podobnými
lidskému, staly se jeho přáteli.
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Muzeum v přírodě Rymice
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 20. století 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 německého typu, jehož ramena je možno
nastavovat podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci zvané beran.
Dominantou Rymic je renesanční tvrz, kde jsou vybudovány expozice Z historie obce a Brázdou času.

Větrný mlýn Velké Těšany
Jde o dvoupatrový celodřevěný mlýn německého typu z roku 1830 s kompletním vnitřním vybavením,
který byl v roce 2014 prohlášen národní kulturní památkou. V roce 2018 prošel mlýn celkovou
rekonstrukcí.
Zámek Chropyně
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 sál. I v něm najdeme zbraně, ovšem dominantou této
hostinské jídelny jsou přepychová kachlová kamna (1668) se znaky olomouckého biskupa Karla
z Lichtensteinu-Castelcorna. Na zámku dnes najdeme expozice historických fotografií a 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.

4.2. Výstavy
A. Výstavy vlastní
KROMĚŘÍŽ
Galerie v podloubí
Jindřich Štreit (AB)NORMALIZACE
20. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Rozsáhlá výstava (106 velkoformátových fotografií) světově proslulého fotografa Jindřicha Štreita.
Název (AB)NORMALIZACE vymyslel spisovatel Ludvík Vaculík a charakterizuje jednak dobu (husákovská
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normalizace) a jednak absurditu a abnormálnost toho, co mělo být normální za pomoci normalizace
a zatím to zavádělo do života šeď a kýčovité rituály.
Na výstavě byly k vidění doposud nevystavované a nepublikované fotografie z archivu, které přibližují
dobu – průvody, manifestace, schůze, všudypřítomná hesla, život na vesnici i ve městě. K výstavě vyšla
i stejnojmenná kniha. Výstava byla jednak připomenutím a jednak mementem – jak se živořilo
v kulisách normalizační doby a je příspěvkem k 30. výročí událostí v listopadu 1989. Klade otázku, zda
i při současných potížích by bylo moudré vracet se do husákovských kulis, jak někteří touží.
Natura semper viva. Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž
14. 2. – 29. 3. 2020

Kouzlo hraček
11. 6. – 18. 10. 2020
Pro potěšení malých i velkých návštěvníků. Výstava představila více jak 800 historických hraček od
počátku až do osmdesátých let 20. století. K vidění byly jednoduché dřevěné hračky, které dětem
vyráběli zruční tatínkové, jako jsou dřevěné vozíky, kolíbky, píšťalky nebo oblíbené káče. Zastoupeny
byly rovněž hračky luxusní – panenky, kočárky, autíčka, medvědi, houpací koníci či deskové hry
a stavebnice. To vše bylo doplněno o dvě interaktivní herny, kde si našli své jak kluci, tak holčičky. Jako
bonus jsme připravili dílničku, ve které si každý mohl vyrobit vlastní originální hračku.
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Mechanický betlém ze sbírek muzea
29. 11. 2020 – 8. 1. 2021
Více než 60 let starý mechanický betlém, který v pravidelných intervalech opakuje asi šestiminutový
denní a noční cyklus. Byl vyroben roku 1959 a původně byl instalován v kostele sv. Kateřiny
v Prusinovicích. Autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň. Celkem 3,5 m dlouhá a 1,5 m vysoká konstrukce
vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa. Mechanismus uvádí
do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je 40 figurek. K tomu, aby se daly
do pohybu, jsou zapotřebí tři malé motory, které pohání celé zařízení.
Muzeum Kroměřížska získalo betlém do svých sbírek zhruba před pětadvaceti lety a konzervační
oddělení jej takříkajíc vzkřísilo, jelikož původní stav byl velmi špatný.

Malá galerie
Pohádkové Vánoce
12. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoční výstava s programem pro školy v kulisách klasických evropských vánočních příběhů
a pohádek. Přenesli jsme se do dávných časů, do dob bez moderních technologií, do dob kouzelných
a pohádkových, kdy děti trávily zimní večery posloucháním starých příběhů a pohádek. Osvěžili jsme
také staré vánoční zvyky a tradice a nechybělo malé vánoční věštění a výroba drobného dárečku.
Lidový rok
30. 1. – 20. 9. 2020
Exkurze zvykoslovným rokem našich předků. Představeny byly svátky jako například masopust,
Velikonoce, svatý Jiří, svatojakubská noc, stavění máje, jízda králů a dožínky. Nechyběly také informace
o známých putovních místech a podzimním hodování.
Na výstavě byly rovněž prezentovány tři důležité životní etapy – narození a křest, svatba a smrt, jak
v krojích, tak v předmětech každodenního života.
Součástí výstavy byla herna s interaktivními prvky, omalovánkami, kvízy, s možností sestavit si model
hanáckého kroje, zkoušení replik lidových oděvů či přípravy vlastní směsi bylinek na čaj.
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Nádvoří muzea
Miloslav Fekar, Strom z cyklu Krvácející příroda (2020)
od 09/2020
„Stromy cítí a komunikují. Už dlouhodobě spíše pláčou a krvácí.“
– objekt, vysoký 5 m, je vytvořený z environmentálního žalu; ukazuje na nerovnováhu v našich lesích,
potřebu akceptovat přirozený les s matkami stromů, na špatný stav a zánik lineárních prvků v krajině

ZÁMEK CHROPYNĚ
Náhrdelník času aneb příroda rukou člověka měněná
26. 5. – 30. 9. 2020
Výstava pomyslnými přívěsky navléká na nit času složité soužití člověka a přírody, které trvá víc než
osm 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 v 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).
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B. Výstavy převzaté
Mák
15. 10. 2020 – 16. 5. 2021
Výstava představuje mák jako kulturní plodinu s tisíciletou historií. Návštěvníky seznamuje
s pěstováním máku v minulosti i v současnosti. Přináší zajímavé informace o jeho tradičním zpracování
a využití nejen v našem jídelníčku, ale i v moderní medicíně. Mák byl odjakživa považován za
posvátnou a magickou rostlinu, jejíž symbolika se odráží i v lidové tradici. Neoddělitelnou součástí
výstavy jsou makové obrazy a dekorace Marcely Šimečkové. Paní Šimečková vytváří originální výtvarná
díla z několika druhů máku, používá maková semena, makovice, stonky a květy. Fascinace mákem se
u ní projevovala již od dětství, v každém poupěti vlčího máku hledala skrytou makovou panenku.
Výstava převzatá z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, část instalace doplnily předměty z vlastních
sbírek.
Místo konání: Malá galerie

4.3. Přednášky pro veřejnost
A. ve vlastní instituci
Vzhledem k nepříznivé situaci kolem onemocnění Covid-19 se v roce 2020 neuskutečnila žádná
přednáška ve vlastní instituci.
B. mimo vlastní instituci
Martina Václaviková, Bylinky na zahrádce, v kuchyni, léčitelství – Městská knihovna v Bystřici pod
Hostýnem, únor 2020
Martina Miláčková, Umělecká výzdoba kostela sv. Jana Křtitele v Kroměříži, přednáška v rámci Noci
kostelů, 12. 6. 2020

4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
Autorka expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 poskytla komentovanou prohlídku celkem 4x.
Kurátorka výstavy Mák 1x. Ředitelka muzea poskytla odborný výklad v expozici Kroměříž v soukolí dějin
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1848–1948 v rámci společné akce Muzea Kroměřížska a Arcibiskupského zámku v Kroměříži Car a císař
v Kroměříži dne 30. 9. 2020.

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU
25. 2. 2020
Prezentace nové knihy Zdeňka Motalíka Kroměříž v oslnivém lesku a eleganci
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XXXI. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2020
Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením
14. 6. – 27. 9. 2020
– muzeum bylo jedním z partnerů festivalu, v konferenčním sále se uskutečnilo pět akcí:
neděle 14. 6. 2020
Kornél Mikecz /Hungary/ – bas baritone recital
Kostiantyn Tyshko /Hungary/ – klavír
pátek 19. 6. 2020
Martin Kos /CZ/ – housle
Štěpán Kos /CZ/ – klavír
středa 24. 6. 2020
Prokop Prčík /CZ/ – hudební filmy
Vraja San Miguel /Indie/, výtvarná spolupráce
Petr Vaculovič /CZ/ – hudební spolupráce
sobota 27. 6. 2020
Arvo Pärt /Estonia/ – život a dílo / film
úterý 30. 6. 2020
Veni Sancte Spiritus – experimentální projekt
Petr Vaculovič /CZ/ – viola, live electronics

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU CHROPYNĚ
29. 8. 2020
Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci
s TOM Kamínek Chropyně.

BURČÁK U MLÝNA VE VELKÝCH TĚŠANECH
18. 9. 2020
Košt burčáku spojený s prohlídkou mlýna za doprovodu Cimbálové muziky Dolina.
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4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky apod.)
Muzeum úzce spolupracuje se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění, Klubem UNESCO
a Českou botanickou společností. Kurátor podsbírky výtvarného umění je členem Unie výtvarných
umělců Olomoucka.

4.7. Spolupráce se zahraničím
Muzeum je partner projektu REACH, financovaným Evropskou komisí v programu HORIZON2000
(koordinátorem za ČR je Univerzita Karlova v Praze).

4.8. Spolupráce s jinými kraji
Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Hlavní město Praha

4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO Zlínského kraje)
Muzeum spolupracuje s ostatními muzei v rámci Zlínského kraje zejména při zapůjčování výstav, při
badatelských aktivitách a v rámci projektu ESSP.

4.10. Návštěvnost muzea
Přehled návštěvnosti akcí Muzea Kroměřížska za rok 2020
termín

ORG Název expozice, výstavy a doplňkových akcí
STÁLÉ EXPOZICE

trvale

200

Památník Maxe Švabinského

2.592

trvale

201

Strážci času

866

leden – březen

202

Historie ukrytá pod dlažbou města

690

od července

206

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1.139

GALERIE V PODLOUBÍ
19. 11. 19 – 2. 2. 20

109

Jindřich Štreit (AB)NORMALIZACE

369

14. 2. – 29. 3.

101

Příroda věčně živá – výtvarný projekt ZUŠ

898

11. 6. – 12. 10.

103

Kouzlo hraček

2.944

MALÁ GALERIE
12. 11. 19 – 5. 1. 2020

110

Pohádkové Vánoce

86

30. 1. – 20. 9.

100

Lidový rok

1.901

od 15. 10.

102

Mák

37

Návštěvnost celkem stálé expozice a výstavy

11.522
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PROGRAMY PRO ŠKOLY
10. 2. – 20. 9.

400

Lidový rok

315

4. 3. – 17. 5.

401

Od pučálky k lítečku

54

Celkem akce pro školy

369

AKCE PRO VEŘEJNOST
AKCE PRO VEŘEJNOST
25. 1.

450

Kouzelná světýlka

31

22. 2.

451

Masopustní dílna

19

3. 3. – 6. 3.

453

Jarní prázdniny – dílny

60

11. 6.

454

Hravé vyrábění

21

červenec, srpen 2020

Muzejní tábor I. a II. turnus

52

17. 9.

Nechtěný rodák Robert Land – přednáška

30

19. 9.

457

Lidový rok (tvořivá dílna)

7

11. 12.

461

Vánoční dílna

31

Celkem dílny a akce pro veřejnost

251

Celková návštěvnost Muzea Kroměřížska

12.142

ZÁMEK CHROPYNĚ
trvale

203

Zámek Chropyně – expozice

2.184

květen – září

111

výstava Náhrdelník času

1.172

květen – září

455

dílny k výstavě Náhrdelník času

17

29. 8.

456

Pohádkový zámek

256

Celkem návštěvnost Zámek Chropyně

3.629

RYMICE
trvale

204

Lidové stavby a tvrz Rymice – expozice

1.489

květen – září

403

Včelařství aneb rojení v Rymicích – program pro školy

208

Celkem

1.697

VELKÉ TĚŠANY
duben – září

205

Větrný mlýn

997

20. 9.

460

Burčák u mlýna

85

Celkem

1.082

NÁVŠTĚVNOST MUZEA KROMĚŘÍŽSKA CELKEM

18.550
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Přehled návštěvnosti podle druhu vstupného za rok 2020
(podle druhu prodaných vstupenek)
měsíc

plné

snížené

rodinné

zdarma

celkem

leden

227

113

77

43

460

únor

243

403

221

519

1.386

březen

141

222

66

130

559

duben

0

0

0

0

0

květen

119

53

53

23

248

červen

360

215

229

68

872

červenec

1.009

762

872

227

2.870

srpen

1.295

946

844

303

3.388

září

596

764

138

214

1.712

říjen

60

42

22

33

157

listopad

0

0

0

0

0

prosinec

58

16

12

6

92

celkem

4.108

3.536

2.534

1.566

11.744

Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000–2020
návštěvníci

muzeum

Zámek

Muzeum v přírodě

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

2019

26.101

17.659

3.815

3.277

1.350

2020

11.744

6.411

2.554

1.697

1.082

rok
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Návštěvnost Muzea Kroměřížska v letech 2000–2020
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Návštěvnost jednotlivých objektů Muzea Kroměřížska
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5 Ediční a publikační činnost
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
Petr Pálka (ed.), Židé a Morava XXVI. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu
Kroměřížska dne 13. listopadu 2019, Kroměříž 2020 (255 s., počet výtisků 250, ISBN 978-80-85945-805).
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5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Petr Pálka, K poštovnímu styku mezi Kroměříží a židovskými vězni v koncentračních táborech za doby
holocaustu, in: Židé a Morava XXVI. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu
Kroměřížska dne 13. listopadu 2019, Kroměříž 2020, s. 228–253.
Petr Pálka, O houslích, urně a kroměřížském sokolu Janu Zahradníčkovi, ZVUK Zlínského kraje, jaro –
léto 2020, s. 80–83.
Petr Pálka, O kroměřížském rodáku Robertu Liebmannovi, jedné konferenci a starém textu, ZVUK
Zlínského kraje, podzim – zima 2020, s. 18–22.
Petr Pálka, Léto roku 1885 & kroměřížští Židé, ZVUK Zlínského kraje, podzim – zima 2020, retročíslo,
s. 18–21.
Petr Pálka, O Vánocích v Kroměříži v době první republiky, Infonoviny, č. 9/XXV, prosinec 2020, s. 6.
– články a rozhovory týkající se nové expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948
– články do novin týkající se Maxe Švabinského

5.3. Medializace instituce
Výchozím marketingovým a informačním nástrojem jsou webové stránky muzea, které jsou
administrátorem téměř denně aktualizovány. Po delších úvahách jsme došli k závěru, že stávající web
muzea není příliš efektivní, a to zejména z následujících důvodů:
 není možné vkládat dostatečně viditelné upozornění na hlavní stránku, což je nyní vzhledem
k často se měnícím vládním nařízením velmi důležité
 absence možnosti vyhledávání dle klíčových slov
 špatně postavené menu – některé položky jsou obtížně vyhledatelné (např. kontakty)
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web je nedostatečně „samoobslužný“ – s prováděním některých úkonů (např. vložení přílohy
.doc, .pdf) se musíme obracet přímo na tvůrce webu, vznikají tím zbytečné časové prodlevy
 špatná orientace v archivu akcí a výstav
Koncem roku 2020 jsme se rozhodli pro nový a přehlednější web, grafická podoba je hotová, nyní se
intenzivně pracuje na obsahu, spuštěn bude v první třetině roku 2021.
Jako velmi efektivní se v dnešní době jeví využívání sociálních médií jako zdroj prezentace muzea,
výstav i odborných aktivit. Na FB vzrostl počet fanoušků z 1.568 (2019) na 1.781 (1.894 sledujících).
Muzeum v přírodě Rymice má vlastní facebookovou stránku, kde bylo ke konci roku 2020
720 fanoušků (744 sledujících). Využíván je i Instagram muzea, kde vzrostl počet příznivců z 229 na
462. Nově jsme také začali zveřejňovat videa odborných pracovníků k určitému tématu na sociální sítě,
což mělo ze strany veřejnosti velmi pozitivní ohlasy.
Mimo těchto elektronických způsobů propagace muzea se snažíme, vzhledem k poměrně omezeným
finančním prostředkům, využívat všechny možné nástroje propagace. Ke každé výstavě či akci vydává
muzeum plakát, který je tištěn v různých formátech a v různém nákladu. To je dáno důležitostí
a délkou trvání akce. Tyto plakáty jsou pak různě distribuovány veřejnosti. Plakáty na významné akce
jsou vylepovány na plakátovacích plochách ve městě Kroměříž, někdy i v Holešově či jiných větších
městech ve Zlínském kraji. Jsou vystaveny také ve vlastních vývěskách muzea a dalších institucích ve
městě (Městský úřad, Turistické informační centrum, Dům kultury, Kino Nadsklepí, Knihovna
Kroměřížska, Státní okresní archiv atd.) K výstavám také stále vydáváme tištěné pozvánky, které
poštou rozesíláme potencionálním návštěvníkům a přátelům muzea dle našeho adresáře. Část se
posílá i v elektronické podobě, e-mailovými kontakty, k nimž máme souhlas se zasíláním, disponujeme
necelými dvěma sty.
V poslední době se muzeum snaží více dostat do popředí v tisku. Od září 2020, kdy se vrátila
z rodičovské dovolené PR pracovnice muzea, nově vytváříme tiskové zprávy, což se projevilo jako velmi
účinný prostředek vzhledem k počtu článků, které na základě tiskových zpráv vyšly. Byla obnovena
spolupráce s Týdeníkem Kroměřížska. Dobrá spolupráce byla také s Kroměřížským deníkem a MF Dnes.
Od září 2020 bylo v tisku zachyceno celkem 20 tištěných článků o muzeu a na internetu stejný počet,
tedy 20. Články o Muzeu Kroměřížska vydal rovněž Magazín 21 a do budoucna bychom rádi navázali
spolupráci se Zpravodajem Města Kroměříž.
Z rozhlasových médií spolupracujeme s Českým rozhlasem a Rádiem Kroměříž.
Několik reportáží o muzeu natočila Česká televize a ČT:D.
Naše akce a výstavy vkládáme na bezplatné weby s kalendáři akcí, například Východní Morava, Kudy
z nudy, web KÚZK, Moje Kroměříž, Regionální kalendář Zlínského kraje a jiné. Zároveň často
kontrolujeme a aktualizujeme údaje o Muzeu Kroměřížska na všeobecných internetových
vyhledávačích – jako např. Seznam nebo Google.
Pravidelně se účastníme veletrhu cestovního ruchu Regiontour, kde máme informační materiály
v rámci kiosku Města Kroměříž.

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad)
Historička muzea je členkou redakční rady sborníku Acta musealia a členka redakční rady sborníku
příspěvků z odborné konference Osobnost a město. Historik je dlouholetým členem redakční rady
i výkonné skupiny redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje.
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6 Rozvojové aktivity
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů
Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP
Projekt: Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic
Do nově vybudovaných výstavních prostor ve 4. NP byly dodány a instalovány prvky pro novou expozici
Poklady staré půdy. Od dubna pokračovaly započaté stavební práce čtvrtou etapou. V rámci ní
proběhla rekonstrukce stávajícího výtahu a byl vybudován nový výtah v prostoru nádvoří. Provedené
práce byly po dokončení zkolaudovány. Proběhlo třetí čerpání finančních prostředků z fondu EU.
Celkově bylo proinvestováno 9.234.000 Kč, z toho stavební část tvořila 8.571.000 Kč. Zbytek pak
náklady na inženýrskou činnost, autorské a stavební dozory, interiér a jiné náklady.

Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP
Projekt: Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a v březnu byly zahájeny stavební práce. V rámci
nich bylo realizováno statické zajištění, rekonstruovány krovy a následně položena střešní krytina,
provedeny sanační omítky, odvodnění objektu a vybudování inženýrských sítí. Proběhlo třetí čerpání
finančních prostředků z fondu EU. Celkově bylo proinvestováno 69.777.000 Kč, z toho stavební část
tvořila 68.265.000 Kč. Zbytek pak náklady na autorské a stavební dozory a jiné náklady.

6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
Částka: 175.000 Kč
Subjekt: Ministerstvo kultury
Akce: Obnova objektu – venkovský dům č. p. 65 v Rymicích
V rámci dokončení opravy objektu bylo provedeno zaomítání dřevěných trámů roubení hliněnou
omítkou a konečné ošetření vápennou ličkou. Na závěr rekonstrukce objektu byl položen okapový
chodník z pálených cihel.

Částka: 348.000 Kč
Subjekt: Ministerstvo kultury
Akce: Výměna přenosového zařízení Fautor za přenosové zařízení Ripex
Vzhledem k modernizaci systému Policie ČR a změně přenosové frekvence bylo nutné v objektech
muzea vyměnit celkem pět stávajících zařízení Fautor za nové zařízení Ripex.

6.3. Přijaté dary (nefinanční)
Grafiky a pastely od Josefa Ruszeláka v celkové hodnotě 336.500 Kč
Josef Ruszelák – seznam grafiky a pastelů
grafika:
1. Noc ve starém sadu
1985, mezzotinta, suchá jehla, 80 × 130 mm
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2. Perlivý pohár
3. Podzimní vlnění (Neklid)
4. Bude svítat
5. Staré trnky pod lesem
6. Krajina návratů I.
7. Utrhla je pro mne
8. Kytice pro Tebe
9. Ptáci mezi klasy
10. Bílý květ
11. Chvála křehkosti
12. Noc s hrdličkou
13. Snové jezírko

1984, mezzotinta, lept, 70 × 95 mm
2008, suchá jehla, 70 × 120 mm
1996, kombinovaná technika, 60 × 110 mm
1984, mezzotinta, suchá jehla, 95 × 125 mm
1972, dřevořez, 270 × 80 mm
1983, suchá jehla, 490 × 325 mm
1983, suchá jehla, 490 × 325 mm
1983, suchá jehla, 490 × 325 mm
1969, linoryt, 490 × 320 mm
1969, linoryt, 490 × 320 mm
1967, akvatinta s leptem, 440 × 320 mm
1967, akvatinta s leptem, 440 × 320 mm

pastely:
14. Dvojice v aleji
15. Z cyklu Bílé kmeny I.
16. Z cyklu Bílé kmeny II.
17. Ticho v lese pod Vysokou
18. Ptáci v korunách
19. Slunce nad studánkou II.
20. Modřínový závěs
21. Katedrála I.

1982, pastel, 70 × 100 cm
1986, pastel, 90 × 66 cm
1986, pastel, 90 × 66 cm
1983, pastel, 70 × 100 cm
1983, pastel, 90 × 66 cm
1988, pastel, 100 × 70 cm
1984, pastel, 60 × 90 cm
1984, pastel, 90 × 66 cm

Bílý květ

Snové jezírko
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6.4. Finanční pomoc sponzorů
Částka:
20.000 Kč
Subjekt:
Nadační fond obětem holocaustu
Akce:
vydání svazku Židé a Morava XXVI.
Jako každoročně přispěla nadace na vydání sborníku příspěvků z konference Židé a Morava,
organizované muzeem.

6.5. Příprava projektů a koncepcí
Větrný mlýn, Muzeum v přírodě Rymice
Začala příprava projektu na obnovu statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn. Cílem je, aby
bylo možné bezpečně spouštět otáčení perutí na hřídeli. Na základě zhotovené dokumentace byla
podána na ministerstvo kultury žádost o dotaci v rámci programu péče o vesnické památkové
rezervace a zóny.
Vybavení depozitářů a stálých expozic potřebnou technikou – vitríny, monitorovací systém
Muzeum v současné době nedisponuje vitrínami, které by byly uzamykatelné a splňovaly požadavky na
zajištění stabilních klimatických podmínek a bezprašnost. Stávající monitorovací systém je zastaralý
a nepřesný. Byla podána na ministerstvo kultury žádost o dotaci na pořízení 6 ks vitrín a nového
monitorovacího systému.
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948
K nově otevřené stálé historické expozici se připravuje edukační program pro školy. Byla podána žádost
na ministerstvo kultury na edukační aktivity pro první část expozice, jejímž tématem je zasedání
ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži v roce 1848.
Projektové práce – rekonstrukce objektů hospodářského dvora v Rymicích
Proběhla příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci konírny
a ohradní zdi hospodářského dvora.

7 Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období
let 2015–2024
7.1. Výkaz NIPOS Kult (MK)
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)

Rok 2015
*k vyplnění

Rok 2016
*k vyplnění

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

4

3

3

4

4

4

47.249

48.051

48.349

49.519

52.361

52.399

Rok 2020
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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)

196

1.002

98

1.170

2.842

38

18

4

1

6

8

10

85

18

80

93

45

10

93

980

17

1.071

2.789

18

40.628

41.035

41.345

41.599

42.015

42.209

10

10

10

10

10

19

17

18

12

10

14

9

–

–

–

–

–

–

21

33

19

14

24

89

72.029

66.206

50.549

28.292

45.124

18.550

8 Kopie ročního výkazu o muzeu za rok 2020 – viz příloha
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II. PROVOZNÍ ČÁST
1 Řídící a kontrolní činnost
Řídící a kontrolní činnost je prováděna prostřednictvím pravidelných porad vedení – ředitelka
s vedoucími jednotlivých oddělení. V organizaci je zpracován soubor vnitřních směrnic, v nichž je
začleněn i systém vnitřní kontroly.

2 Provoz a údržba
2.1. Provoz a údržba (včetně stavební)
Kroměříž, Velké náměstí 38/21
V září 2017 byla zahájena revitalizace budovy Muzea Kroměřížska, v roce 2020 probíhala její poslední
čtvrtá etapa. Byl vyměněn výtah z roku 1984 v zadním traktu za nový, odpovídající stávajícím
bezpečnostním normám. Ve dvorní části byla vybudována prosklená ocelová přístavba s dalším
výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup do expozic Muzea Kroměřížska.
Celá revitalizace byla v listopadu zakončena kolaudací.
Archeologicko-historická expozice
Z technických a bezpečnostních důvodů byla po dobu montáže prosklené přístavby expozice uzavřena
pro návštěvníky a toho bylo využito k opravám. Zdivo sklepa bylo sanačně ošetřeno
a opraveno. Bylo vyměněno již zkorodované stropní osvětlení a orientační světla u podlahy
a částečně vyměněna silnoproudá elektroinstalace. Ve strojní části vzduchotechniky byla vyměněna
topná spirála, vyčištěny ventilátory a vyměněny filtry.
Ostatní opravy
Z drobných oprav byly provedeny výměny a opravy osvětlovacích těles, čištění střešních svodů, oprava
telefonní ústředny.
Realizovány byly pravidelné revize přenosných elektrospotřebičů, revize tlakových nádob, servis
plynových kotlů, revize odvodů spalin.

Kroměříž, Hanácké náměstí 471/5 – depozitář
Byla prováděna běžná údržba jako opravy světel, čištění střešních svodů; drobné opravy
elektronického zabezpečovacího systému, zejména opravy pohybových čidel.
Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou.
V září byly chemicky vyčištěny plynové kotle a poté jejich následné seřízení před zahájením topné
sezóny, revize odvodů spalin.
V prosinci proběhly revize silnoproudých rozvodů, hromosvodu a přenosných spotřebičů.

Zámek Chropyně
Z drobných oprav – opravy vnitřních omítek před zahájením sezóny. Byla provedena pravidelná revize
EZS.
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Muzeum v přírodě Rymice
a) objekty lidového stavitelství
Před zahájením průvodcovské sezóny byly po zimě opraveny omítky, obnoveny malby, nátěry
a proveden celkový úklid. Sezónně byla prováděna údržba zeleně.
Rymice č. p. 65: proběhla poslední část opravy, tj. podezdění pláště, zaomítání hliněnou omítkou na
šikmé laťování, ošetření vápennou ličkou a osazení cihelných okapových chodníčků.
b) Rymice č. p. 1 – tvrz
Byla prováděna běžná údržba. Oprava střechy, doplnění tašek po silném větru.
V listopadu proběhla pravidelná roční revize EPS.
c) hospodářská stavení
V březnu byla zahájena Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. Proběhlo statické zajištění
budov, byly opraveny krovy, položena nová krytina, vybudovány základní rozvody inženýrských sítí.
Byly provedeny podomítkové rozvody a následně sanační omítky, osazeny výplně otvorů.

Větrný mlýn Velké Těšany
Byla prováděna pouze běžná údržba, mlýn prošel v minulých letech celkovou opravou.

2.2. Zabezpečovací systémy
Kroměříž, Velké náměstí 38/21
V listopadu proběhla pravidelná roční revize EPS a EZS. V prosinci bylo z důvodu změny radiové
frekvence vyměněno přenosové zařízení na pult ochrany Policie ČR Fautor za zařízení Ripex.
Kroměříž, Hanácké náměstí 471/5 – depozitář
Zámek Chropyně
Rymice č. p. 1 – tvrz
Rymice č. p. 62, 64 a 65
V listopadu proběhla pravidelná roční revize EZS. V prosinci bylo z důvodu změny radiové frekvence
vyměněno přenosové zařízení na pult ochrany Policie ČR Fautor za zařízení Ripex.

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární a civilní ochrana, ochrana životního prostředí
V měsíci březnu proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany všech zaměstnanců
muzea externím bezpečnostním technikem Ing. Martinem Budíkem, v prosinci školení o zacházení
s chemickými látkami.
Nově přijatí pracovníci byli v den nástupu do zaměstnání proškoleni vedoucími pracovníky vstupním
školením, byli seznámeni s rozmístěním RHP a hydrantů v objektu svého pracoviště.
Pracovníci byli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami podle vypracované směrnice.
Revize hasicích přístrojů a hydrantů ve všech objektech muzea byly provedeny v listopadu smluvní
firmou. Následně byly některé přístroje dotlakovány, případně vyřazeny z provozu.
V objektu muzea v Kroměříži je tříděn odpad – do odpadových nádob se zbytkovým odpadem a do
nádoby na PET láhve.
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Průběžně je evidován a odevzdáván do firmy BIOPAS s.r.o. nebezpečný odpad – zářivky, nádoby od
chemikálií.

3 Výpočetní technika
pevných PC
notebooků
PC s dotykovými obrazovkami
v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města
PC pro veřejnost
dotykové a informační obrazovky

29
13
9
1
5

V muzeu jsou čtyři servery.

Webové stránky www.muzeum-km.cz navštívilo v roce 2020 celkem 25.546 návštěvníků.
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