Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021

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

5

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021

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); v roce 2017 se zřítila část střechy na křídle B a přikročilo se k vypracování investičního záměru,
následně Zlínský kraj uspěl v žádosti o evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu
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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
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ROK 2021 byl sice náročný, ale pro naše muzeum zároveň úspěšný. Tak jako v roce 2020 jsme zásadně
změnili výstavní plán – na místo plánovaných sedmi výstav jsme nakonec realizovali pouze tři. Museli
jsme se vyrovnávat s výpadky zaměstnanců, což nebylo vždy jednoduché vzhledem k množství
projektů.
První třetinu roku bylo muzeum kvůli epidemiologické situaci pro veřejnost zavřené, čas jsme
využili k doladění expozic Poklady staré půdy a Historie ukrytá pod dlažbou města. Současně jsme
intenzivně pracovali na nových webových stránkách, které jsme spustili v průběhu června, neustále se
snažíme je vylepšovat. Naše edukační oddělení připravilo pro veřejnost akci Jarní mravenčení
s Muzeem Kroměřížska v termínu 17. 4. – 2. 5. 2021 v lese Barbořina na okraji Kroměříže. Hravou
a naučnou formou se jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi dozvěděli spoustu zajímavých informací
o probouzející se přírodě, zvláště pak o životě mravenců. Zájemci si prošli trasu necelý kilometr
dlouhou, na deseti stanovištích našli i kód, jeho složením získali heslo, které když řekli na recepci
muzea, tak získali odměnu. Akce se setkala s velmi pozitivními ohlasy, využily ji i školy a školky, učitelé
ocenili pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

Od března muzeum na svém webu, FB a vývěsce představuje každý měsíc zajímavý předmět ze
svých bohatých šestnácti podsbírek. Od září zveřejňujeme měsíční program, který spolu s dalšími
důležitými informacemi pravidelně rozesíláme zájemcům formou newsletteru.
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Začátkem prázdnin jsme uspořádali tiskovou konferenci, kde jsme seznámili novináře s řadou
novinek. Tentýž den, tedy 1. 7., jsme připravili večer dárců a pro veřejnost otevřeli novou stálou
expozici Poklady staré půdy a reinstalovanou expozici Historie ukrytá pod dlažbou města. Výstavy
a expozice jsme oživili o řadu interaktivních prvků, vypracovali dotazník spokojenosti, zavedli bonusové
vstupné pro občany Kroměříže a jeho příměstských částí, školám nabízíme permanentky, jejichž cena
se odvíjí od počtu žáků. Rozšířili jsme otevírací dobu, obědová pauza od 12.00 do 12.30 je oproti
předchozí o 30 minut zkrácena.

Pokračuje archeologický projekt Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové. Cílem je
komplexní zpracování výzkumu dr. Václava Spurného z let 1949–1956 na lokalitě Hradisko
a konzervace a zpracování unikátního depotu bronzových předmětů z roku 2012. Projekt probíhá ve
spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Brně, Archeologickým centrem Olomouc
a Univerzitou Palackého v Olomouci. U nás v muzeu byli zájemci s jeho průběhem seznámeni na říjnové
přednášce dr. Davida Parmy, část depotu byla prezentována na recepci formou malé výstavy,
archeoložky uspořádaly procházku na lokalitu, kde podaly účastníkům výklad. V roce 2021 Zlínský kraj
přispěl celkem 149.000 Kč, od Akademie věd České republiky byla získána dotace v rámci projektu
Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR ve výši 200.000 Kč.
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Uspěli jsme ve všech podaných grantech – proběhla první etapa opravy větrného mlýna
v Rymicích, pořídili jsme si nový monitorovací systém, vitrínu, vysadili 22 ovocných stromů v Rymicích,
rozšířili podsbírku výtvarného umění o triptych Grál od Václava Vaculoviče či připravili nový edukační
program k expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Velmi citelně nám díky pandemii klesly tržby
ze vstupného, část propadu nám vykompenzovala dotace přes 420 tisíc korun – Program udržitelnosti
pro muzea II. Na návrh našeho muzea získal ocenění PRO AMICIS MUSAE výtvarník Josef Ruszelák, který
nám v roce 2020 daroval soubor pastelů a grafik, jenž je instalovaný v předsálí, na sekretariátu
a v ředitelně. V říjnu se do našeho muzea sjeli etnologové z celé republiky (Etnografická komise AMG),
začátkem listopadu jsme hostili konferenci O tradiční lidové kultuře na Hané. V rámci IROPu byly
dokončeny stavební práce na hospodářském dvoře v Rymicích a v současné době se vybavuje interiér
a probíhají přípravy nové expozice Od kvásku ke klásku.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na tomto místě poděkovala zřizovateli muzea, tedy Zlínskému kraji a jeho představitelům,
hejtmanu Ing. Radimu Holišovi, radní pro kulturu Ing. Mgr. Zuzaně Fišerové, Ph.D., zaměstnancům
odboru kultury a památkové péče vedeného PhDr. Romanou Habartovou a v neposlední řadě všem
zaměstnancům Muzea Kroměřížska.

Martina Miláčková, ředitelka muzea
V Kroměříži dne 23. 2. 2022
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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
etnologie
mapy a plány
výtvarné umění
dokumentace regionu
celkem

Počet kusů
20
14
4
10
11
13
114
186 ks

Evidence knižních přírůstků
Evidováno v knihovním systému Tritius celkem 233 nových KJ (knihovních jednotek).
V roce 2021 bylo evidováno 48 svazků jako dar v celkové hodnotě 6.934 Kč, 25 svazků jako výměna
v celkové hodnotě 3.970 Kč.

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

Evidence II. stupně
obor
archeologie
mapy a plány
dokumentace regionu
filatelie
historie
numismatika
entomologie
celkem

počet ks
20
11
114
21
683
1.083
3.845
5.777 ks

počet i. č.
11
11
114
21
683
1.083
56
1.979 i. č.

Přepis starších karet II. stupně do PC
obor
archeologie

počet ks
1.000
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1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu a všech
náležitostí

archeologie
historie
numismatika
filatelie
zoologie
výtvarné umění
umělecké řemeslo
etnografie
historické sklo, porcelán a keramika
dokumentace regionu
mapy a plány
celkem

Počet kusů
3.411
675
1.072
21
196
318
31
271
95
4 (14,3 bm)
219
6.314 ks

Knihovna
Fotoarchiv

1.065 zrevidovaných a přepřírůstkovaných záznamů
5.174 ks

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, pravidelné
provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu klimatických podmínek,
v závěru roku předložení knih řediteli
Všechny depozitáře Muzea Kroměřížska jsou zajištěny EZS.
V roce 2021 byly nově depozitáře na Hanáckém náměstí, všechny stálé expozice i obě galerie v hlavní
budově na Velkém náměstí v Kroměříži vybaveny měřicími přístroji COMET s bezdrátovým přenosem.
V depozitářích i expozicích jsou pravidelně sledovány a zaznamenávány hodnoty teploty a relativní
vlhkosti. Naměřené údaje se zapisují do knihy a případné teplotní a vlhkostní výkyvy se ihned řeší.
Ve sklepní expozici Historie ukrytá pod dlažbou města jsou nově umístěny odvlhčovače SINCLAIR
a nástěnný odvlhčovač CALOREX. Byly zde také realizovány nové rozvody potrubí pro odvod
kondenzátu.
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 (v roce 2021
depozitář přírodních věd, historie a etnologie).
Každoročně se zdokonaluje také způsob uložení sbírkových předmětů a dle finančních možností se
pořizuje vhodný obalový či úložný materiál. V roce 2021 to byly například krabice pro uložení
velkoformátových fotografií či archivní krabice z alkalického kartonu pro uložení některých položek
z podsbírky Dokumentace regionu. Při pravidelných inventarizacích je sledován také stav předmětů
a vyhodnocena potřeba ošetření.

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
V průběhu roku 2021 bylo pro výstavní účely platných 44 smluv pro 811 předmětů z toho –
29 výpůjčních pro 321 ks předmětů a 15 zápůjčních pro 490 ks sbírkových předmětů.
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Muzeum jako zapůjčující:
-

Ústav archeologické a památkové péče – 1 ks
pro účely studijní, dokumentační a publikační
Muzeum Rusava – Památník obce – 1 ks
pro účely badatelské
Knihovna Kroměřížska – 10 ks
vystavení v propagační vitríně TIC KM
Archeologické centrum Olomouc – 3 ks
pro účely studijní, dokumentační a publikační
Město Bystřice pod Hostýnem – 3 ks
výstava Z lásky k umění František Ondrúšek
Oblastní galerie Liberec – 1 ks
výstava Obrazy zášti
Univerzita Pardubice – 5 ks
zapůjčeno pro restaurátorské účely
Kulturní Jižní Město – 22 ks
výstava Max Švabinský. Obrazy a grafika. Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 148 ks
pro účely studijní, dokumentační a badatelské
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 v Košíkářském muzeu
Matice Svatohostýnská – 64 ks
expozice Hostýn ve světle archeologických pramenů

celkem: 490 ks
Muzeum jako vypůjčující:
stálá expozice Památník Maxe Švabinského:
- Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – 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 v Brně – 1 ks
Muzeum v přírodě Rymice:
- soukromá sbírka – 2 ks
- Obec Dřínov – 1 ks
expozice Strážci času:
- Národní památkový ústav v Kroměříži – 1 ks
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-

Vlastivědné muzeum v Olomouci – 1 ks

obraz Antonína Marka Machourka:
- Klášter dominikánů v Praze – 1 ks
expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948:
- Arcibiskupství olomoucké – 1 ks
- soukromá sbírka – 1 ks
výstava Náhrdelník času:
- Moravské zemské muzeum – 5 ks
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 4 ks
expozice Poklady staré půdy:
- soukromá sbírka – 24 ks
- Dekordort s. r. o. – 4 ks
výstava Mák:
- Národní muzeum v přírodě – 18 ks
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 8 ks
- Slovácké muzeum – 18 ks
- Marcela Šimečková – 77 ks
výstava Tváře:
- Petr Zatloukal – 69 ks
výstava Václav Vaculovič. Znamení na obloze – Horké poledne:
- Václav Vaculovič – 63 ks
konferenční sál:
- Václav Vaculovič – 3 ks
celkem: 321 ks

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení

archeologie
výtvarné umění
zoologie
etnologie
historie
celkem

Počet kusů
135
10 (z toho 5 ks externě)
31
15
62
253 ks (z toho 5 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 2021. Informace o změnách jsou zasílány
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výhradně do webové aplikace evidence sbírkových předmětů CES on-line. V červnu bylo zrušeno
6 inventárních čísel, v prosinci bylo zrušeno 10 inventárních čísel 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 včetně
práce na programu ESSP – Evidenční systém sbírkových předmětů. Zahrnuje i spolupráci
s konzervátory, dokumentátory, PR pracovnicemi, správcem sbírek a administrátorem CES. Podílí se
rovněž na přípravě výstav a programů pro školy. Poskytují konzultace, poradenství a publikují.
Lenka Pěluchová – archeologie
V roce 2020 byl zahájen unikátní projekt Hradisko u Kroměříže – pevnost z doby bronzové. Projekt
ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha, Muzeem Kroměřížska, Univerzitou Palackého
v Olomouci, Ústavem archeologické památkové péče Brno a Archeologickým centrem Olomouc
financuje Akademie věd a Zlínský kraj. Předmětem je kompletní zpracování výzkumu Dr. Spurného
z let 1949–1956 uloženého v Muzeu Kroměřížska a bronzového depotu objeveného na této lokalitě
v roce 2012.
V roce 2021 proběhla druhá etapa projektu. V archeologické laboratoři Univerzity Palackého
v Olomouci byl materiál z výzkumu Dr. Spurného konzervátory základně ošetřen, změřen, nafocen
a uložen do nového obalového materiálu. Všechny předměty byly opatřeny novou číselnou řadou.
Cílem laboratorního zpracování bylo vytvořit ucelený soubor s určitým rozsahem inventárních čísel
zapsaných do muzejní databázové evidence ESSP. V září 2021 byl materiál převezen z depozitáře
archeologické laboratoře v Olomouci zpět do depozitáře Muzea Kroměřížska na Hanáckém náměstí.
Archeologické centrum Olomouc provedlo kresebnou dokumentaci části vybraného materiálu
a zajistilo rozbor zvířecích kostí, kamenné, tj. broušené a štípané industrie a archeobotanickou
a paleometalurgickou analýzu. V laboratoři Ústavu archeologické památkové péče Brno bylo
dokončeno konzervátorské ošetření jednotlivých artefaktů bronzového depotu a byla provedena
fotografická a kresebná dokumentace části depotu. Na podzim byla část bronzového depotu vystavena
v prostorách recepce Muzea Kroměřížska. Vznikl také klip, jehož cílem je přiblížit tento projekt
veřejnosti. V říjnu 2021 se v rámci Mezinárodního dne archeologie konala přednáška Mgr. Davida
Parmy, Ph.D. o Hradisku a vycházka přímo na danou lokalitu s výkladem Lenky Pěluchové a Pavlíny
Daňhelové. Výsledky projektu byly také prezentovány na odborné konferenci Starší a střední doba
bronzová ve střední Evropě v Nymburku.
Muzeum Kroměřížska řešilo v tomto roce také projekt germánského žárového pohřebiště
na nejmenované lokalitě v okrese Kroměříž. Projekt byl na podzim roku 2020 z důvodu
epidemiologického opatření vlády ČR a nepříznivého počasí odložen na léto 2021. I v tomto roce byl
projekt odložen z několika zásadních důvodů na rok 2022.
Odborné práce archeoložky se zaměřovaly také na reinstalaci expozice Historie ukrytá pod
dlažbou města. Dále pokračoval archeologický dohled v rámci rekonstrukce hospodářského dvora
v Rymicích, archeoložky monitorovaly veškeré terénní práce a účastnily se kontrolních dnů. Řešily
pojízdné a stacionární regály do nového depozitáře archeologické podsbírky.
Pavlína Daňhelová – archeologie
Doplňování chybějících nálezových zpráv z období působení bývalé archeoložky a následné odesílání
do archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno k jejich archivaci.
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Spoluúčast na archeologickém dohledu v rámci rekonstrukce hospodářského dvora v Rymicích
a samostatný archeologický dohled na stavbě rodinného domu v Blazicích (pokračuje).
Kreslení archeologických nálezů ze staršího výzkumu z lokality Litenčice – nakresleno 5 ks
předmětů.
Digitalizace nálezů, které jsou vystaveny v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města, v počtu
126 ks, z hradu Cimburk 122 ks a dalších sbírkových předmětů v počtu 33 ks. Celkem zdigitalizováno
281 archeologických předmětů.
Pokračovala spolupráce se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí při výrobě replik historického
skla do téže expozice.
Markéta Mercová – historie
Podílela se na přípravě a organizaci mezinárodní odborné konference Voják a město. Město a armáda
na Moravě v moderních dějinách (účast v přípravném výboru, aktivní účast na konferenci, příprava
článku do sborníku, členka redakční rady sborníku příspěvků z konference), která se konala 7. října
2021 na Starém pivovaře v Kroměříži ve spolupráci s Městem Kroměříž a Moravským zemským
archivem Brno, Státním okresním archivem Kroměříž.
Spolupracovala s galerií Chodovská tvrz v Praze při přípravě výstavy Max Švabinský. Obrazy
a grafika. Z kroměřížských parků do chodovské zahrady (návrh koncepce výstavy, text do katalogu,
úvodní slovo na vernisáži a komentovaná prohlídka výstavy pro veřejnost).
Podle Spisového a skartačního řádu Muzea Kroměřížska provedla historička selekci listinného
materiálu z fondu DR Soubor písemností z činnosti muzea pro skartaci či předání SOkA Kroměříž.
Vytvořila nový soupis historické spisovny, která zůstává uložena v muzeu.
Dokončila výběr a identifikaci zbraní původně patřících do sbírek Muzea Kroměřížska pro
předání do majetku Arcibiskupství olomouckého (výběr na místě podle požadavků pracovníků
arcibiskupství, soupisy, fyzické vyčlenění zbraní atd.).
Podílela se na vyhledávání podkladů k majetkovému převodu a vlastnictví mozaikových lunet
Maxe Švabinského.
Zpracovala akvizice k fondům podsbírky Dokumentace regionu (Jaroslav Hynek, Irena
Svobodová, TJ Sokol Koryčany) a Mapy a plány.
Podílela se na instalaci vitríny v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města, ve které jsou
vystaveny zbraně z třicetileté války, a namluvila komentář ke spotu Hradisko – pevnost z doby
bronzové.
Značnou část úsilí věnovala přípravě výstavy Terče kroměřížských ostrostřelců, která bude
v Galerii v podloubí od prosince 2022. Zpracovala podklady pro text do katalogu k výstavě, připravila
koncepci výstavy, vymyslela scénář videa k výstavě a podílela se na podání žádosti o dotaci na vydání
katalogu a na modulovou celoskleněnou vitrínu.
Historička je předsedkyní sbírkotvorné komise.
Jako členka redakční rady sborníku Acta musealia (vydává Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko) zpracovávala posudky na zaslané odborné příspěvky.
V neposlední řadě se jako autorka nadále věnovala expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–
1948. Přepracovala a doplnila texty do katalogu k této expozici a společně s edukačním oddělením
připravila stejnojmenný edukační program.
Petr Pálka – historie
Historik provedl poslední korektury a dokončení stati Přednáška cestovatele Emila Holuba v Kroměříži
roku 1890 a její ozvuky, kontrola správnosti přepisu archiválií ze SOkA Kroměříž. Vyšlo v roce 2021
v publikaci Acta musealia vydané Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeem regionu Valašsko.
Dokončil text Ve zdravém těle zdravý duch. Připomínka motta v souvislosti s muzejními
sbírkami na Kroměřížsku. Tisk a sekundární literatura o historii sportu na Kroměřížsku. Článek vyšel
v časopisu ZVUK Zlínského kraje, jaro/léto 2021.
Připravoval přednášky o Robertu Liebmannu-Landovi a Ernstu Machovi přednesené v rámci
putovní výstavy Slavní „čeští“ Rakušané na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. Tisk, sekundární literatura
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a archivní výpisky o rodu Brettonů, dějinách piaristického gymnázia v Kroměříži, Ernstu Machovi. Text
o Ernstu Machovi vyšel v časopisu ZVUK Zlínského kraje podzim/zima 2021.
Vypracoval text O třiceti letech činnosti Klubu UNESCO Kroměříž. Sekundární literatura
a archivní výpisky k dějinám klubu. Text vyšel v Pamětním tisku k 30. výročí založení Klubu UNESCO
Kroměříž.
Zabýval se studiem odborné numismatické literatury pro zhotovení karet II. stupně evidence
mincí, medailí a papírových platidel.
Martina Václaviková – přírodní vědy
Přírodovědkyně muzea je zároveň zástupkyní ředitelky a vedoucí útvaru pro odbornou činnost.
Metodicky vede jednotlivé pracovníky a koriguje jejich plány práce.
Značný čas věnovala dokončení expozice Poklady staré půdy, zorganizovala slavnostní večer
pro dárce a dokončila i interaktivní část expozice.
Spolupracovala s etnoložkou muzea při přípravě podkladů k žádosti o poskytnutí podpory
Obnova ovocné výsadby v Muzeu v přírodě Rymice, dále spolupracovala při pořádání Semináře
etnografické komise AMG a při XVI. odborné konferenci O tradiční lidové kultuře na Hané.
Zkontrolovala nápravu nedostatků zjištěných při inventarizaci 2020, o čemž byl pořízen zápis,
který je součástí materiálu zpracovaného z inventarizace 2021.
Jako členka výstavní rady připravila předkalkulace k plánovaným výstavám.
Markéta Hnilicová, Petr Hlavačka – etnologie
Odborné práce etnoložky v roce 2021 se soustředily především na nově připravovanou publikaci
Hanácký lidový oděv, jejíž je autorkou. Přípravy zahrnovaly realizaci focení hanáckých krojů, zpracování
textové části, odborný dohled a koordinaci. Publikace byla vydaná v září 2021.
Připravila podklady k žádosti o poskytnutí podpory Obnova ovocné výsadby v Muzeu v přírodě
Rymice k projektu Státního fondu životního prostředí. Projekt byl realizován na podzim 2021.
Etnoložka pořádala Seminář etnografické komise AMG (říjen 2021) a také XVI. odbornou
konferenci O tradiční lidové kultuře na Hané (listopad 2021). Obě zmíněné akce se uskutečnily v Muzeu
Kroměřížska.
Spolupracovala s příspěvkovou organizací Služby občanům města Chropyně a s Městem
Chropyně na výstavě Hanácké slavnosti 1985–2021.
Mezi další činnosti etnoložky patří vyplnění dotazníku Role muzeí v přírodě v ochraně
a zachování nemateriálního kulturního dědictví, plnění cílů v rámci Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu v ČR a nominace paní Jaroslavy Kvasničkové z Chvalčova za práci se dřevem na titul
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
Markéta Hnilicová odešla v říjnu 2021 na mateřskou dovolenou. Ve funkci ji nahradil Petr
Hlavačka. Intenzivně se podílel na vznikající expozici Od kvásku ke klásku, textech do informačního
kiosku a brožuře k nové expozici.
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. Nově navíc graficky zpracoval
reklamní předměty – záložky, přání, placky a jiné.
Dokončil expozici Poklady staré půdy včetně realizace její interaktivní části. Obohatil program
slavnostního otevření expozice vlastním hudebním vystoupením. V roce 2021 byl kurátorem výstavy
fotografií Petra Zatloukala Tváře. V prostorách výstavy spolu s autorem fotografií natočil také hudební
videoklip a pomáhal organizovat fotografický workshop. Jako pomocný kurátor se podílel na výstavě
Václav Vaculovič. Znamení na obloze – Horké poledne a organizoval k ní doprovodný program.
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Martin Janák – fotoarchiv
Kurátor provedl revizi fondu T – fotografická tabla a dohledal všech 53 v písemné podobě evidovaných
rozměrných tabel. Dokončil inventarizaci čítající 5.174 evidenčních čísel.
Díky nově pořízenému sdílenému úložišti NAS, fungujícímu od března 2021, byla činnost
původně naplánovaná na rok 2021 výrazně změněna a nově zaměřena na roztřídění a zálohování
dokumentárních digitálních fotografií pořízených muzejními fotografy v letech 2002–2020. Martin
Janák vytvořil systém zajišťující jejich uspořádání, popisování s trvalou možností snadného rozšiřování
jejich popisů a klíčových slov, dohledávání a zálohování. V roce 2021 roztřídil a klíčovými slovy opatřil
přes 13.500 dokumentárních digitálních fotografií za posledních 19 let fungování Muzea Kroměřížska.
Společně s historičkou je kurátorem výstavy Terče kroměřížských ostrostřelců, která bude
v Muzeu Kroměřížska od prosince 2022 a na jejíž přípravě se intenzivně podílí.
Knihovna – Helena Holická, Aneta Krčálová
V roce 2021 přibylo 233 nových přírůstků, a tak je celkový počet knihovních jednotek (KJ) v muzejní
knihovně 42.442. Průběžně odebíraných periodik a sborníků je 71. Pokračuje retrokatalogizace
původního fondu a označování čárovými kódy. Celkově zrevidovaných a fyzicky opravených je
37.235 KJ, za rok 2021 to činilo 1.065 KJ.
Knihovna Muzea Kroměřížska spolupracuje na tvorbě souborného katalogu paměťových
institucí Zlínského kraje, dále na elektronické publikaci o knihovnách muzeí a galerií v České republice,
kterou připravuje Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a v neposlední řadě knihovnice dopomáhají vytvářet
regionální hesláře s Knihovnou Kroměřížska a dalšími regionálními knihovnami.
Konzervace – Dušan Kočner, Jitka Sirná, Kateřina Sklenářová, částečně Martin Štípala
Hlavní náplní práce je konzervace a ošetřování sbírkových předmětů. V roce 2021 bylo zkonzervováno
celkem 248 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. Jedním
z jeho nejvýznamnějších úkolů byla příprava sklepní expozice Historie ukrytá pod dlažbou města na
znovuotevření v červenci 2021. Expozice prošla zásadní technickou inovací, kterou měl na starost
vedoucí konzervátor. Byl instalován nový systém odvlhčování, včetně odvodu kondenzátu. Staré
osvětlení bylo nahrazeno a doplněno modernějším LED osvětlením. Vitríny byly zabezpečeny proti
vnikání vlhkosti a vybaveny vysoušedly s cirkulací vzduchu. Dále byla provedena výměna slaboproudé
kabeláže a hlavní zobrazovací jednotky.
Konzervační oddělení také vyrábělo výstavní prvky do nové expozice a opravilo a natřelo
přesnou kopii modelu Kroměříže, který byl vyhotoven ke stému výročí Kroměřížského sněmu v roce
1848. Konzervátoři každoročně ke konci listopadu instalují velký mechanický betlém, starají se o jeho
údržbu a bezproblémový chod. Kateřina Sklenářová navíc vytváří květinová aranžmá do prostor muzea
včetně vánoční výzdoby.
Martin Štípala – výstavář, konzervátor
Aktivně se zapojuje při všech muzejních výstavách a jiných akcích muzea. 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. 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.
V roce 2021 ošetřil konzervátor trámy doškových chalup v Rymicích tlakovou impregnací proti
červotoči. O této zajímavé práci také natočil video, které bylo využito k propagaci na sociální sítě.
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Edukační oddělení – Kateřina Mozgová, Ludmila Žákovská
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
a workshopy. Spolupracují při lektorování programů v Rymicích a rovněž realizují muzejní příměstské
tábory. Vytvářejí pracovní listy a v roce 2021 připravily program o jarní přírodě. Podrobné informace
v oddílu 3.1.1.

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

25
20
16
11
2
1
26
101

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní
Voják a město, Starý pivovar Kroměříž, 7. 10. 2021

Seminář etnografické komise AMG, Muzeum Kroměřížska, 12.–13. 10. 2021
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XVI. odborná konference O tradiční lidové kultuře na Hané, Muzeum Kroměřížska, 4. 11. 2021

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
-

Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030, Krajský úřad Zlínského
kraje, 25. 2. 2021 (on-line)
Google Analytics, Czech Tourism, 26. 5. 2021 (on-line)
seminář Židé a Morava, Zámek Holešov, 22. 7. 2021
45. celostátní seminář knihoven muzeí a galerií AMG, Tábor, 21.–22. 9. 2021
XXXIX. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko, Odry,
2. 10. 2021
Starší a střední doba bronzová ve střední Evropě, konference Ústavu archeologie a muzeologie
Brno, 4.–8. 10. 2021 (on-line)
Výroční 27. konference Starší a střední doba bronzová ve střední Evropě, Nymburk, 5. 10. 2021
Dobrovolnictví v kultuře a umění, konference Národního informačního a poradenského
střediska pro kulturu, 13.–14. 10. 2021 (on-line)
Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG, Vlastivědné muzeum v Šumperku, 21. 10.
2021
Využití sociálních sítí v destinačním marketingu, Czech Tourism, 4. 11. 2021 (on-line)
Svěží texty na web: Jak rychle zlepšit web a psaní, Czech Tourism, 12. 11. 2021 (on-line)
Jak na soběstačnou akci, Czech Tourism, 15. 11. 2021 (on-line)
seminář Digitální knihovny, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 25. 11. 2021 (on-line)
XX. seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje, 8. 12. 2021 (on-line)
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3 Metodická a edukační činnost
3.1. Spolupráce se školami
Edukační programy pro školy v Muzeu Kroměřížska probíhají ve dvou cyklech. První cyklus se váže
na aktuální výstavy na jaře a na podzim. Druhý na stálé expozice a dva významné svátky v roce: Vánoce
a Velikonoce.
Lektorské programy z prvního cyklu vznikají ve spolupráci s odbornými pracovníky z oboru
historie, etnologie, 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 stálé expozice Muzea Kroměřížska a 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 Muzeu 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 vždy 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
Mák, 15. 10. 2020 – 2. 1. 2022
Výstava představila mák jako kulturní plodinu s tisíciletou historií. Návštěvníky seznámila s pěstováním
máku v minulosti i v současnosti. Neoddělitelnou součástí výstavy se staly makové obrazy a dekorace
Marcely Šimečkové. Interaktivní program hravou formou seznámil žáky s touto prastarou plodinou,
jejím pěstováním i tradicemi, které se k ní vážou. Děti si mohly 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 edukační
program probíhal až od května 2021.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět
Program byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 658 dětí
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Petr Zatloukal. Tváře, 21. 1. – 3. 10. 2021
Projekt olomouckého fotografa a pedagoga Petra Zatloukala vznikl spojením cyklů Tváře Ameriky
z roku 1996 a Teens 2k18 z roku 2018. K této výstavě byly připraveny samoobslužné listy, karty pro
práci s emocemi a fotografiemi a interaktivní ateliér rámování. Edukační program využily převážně ZUŠ
z Kroměříže i okolních měst.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Program byl určen pro: ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 30 dětí

3.1.2. Pravidelné programy pro školy
Muzejní koledování, 6. 12. – 21. 12. 2021
Tradiční program zaměřený na historii a tradici zpívání vánočních koled. Děti se dozvěděly, odkud se
tyto písně vzaly a jaký měly význam. Program byl obohacen o tradiční i méně známe hudební nástroje
a ukázky hanáckých koled.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Program byl určen pro: MŠ, I. stupeň ZŠ
Návštěvnost: 318 dětí
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Adventní čas v Rymicích, 13. 12. – 21. 12. 2021
V doškových chaloupkách v Rymicích jsme dětem představili, jak Advent prožívali Hanáci na dědině.
Toto období bylo spojeno s řadou zvyků, které si děti samy vyzkoušely. Program byl doplněn o vyrábění
drobných vánočních ozdob a dárků.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Program byl určen pro: MŠ, I. stupeň ZŠ
Návštěvnost: 201 dětí

Včelařství aneb Rojení v Rymicích, květen–září 2021
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: 289 dětí

23

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948, od května 2021
Edukační program, který se tematicky zaměřuje na první část expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–
1948, zasedání ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži v roce 1848. Žáci a studenti byli během
programu seznámeni s osudy města a jeho obyvatel v revolučním roce 1848. Zážitkovou formou získali
informace o průběhu a okolnostech říšského sněmu, odkrývali fakta o nejznámějších osobnostech,
které se sněmu účastnily. V programu byla využita metoda muzejní kufřík. Z důvodů vládního nařízení
spojeného s opatřeními Covid-19 v této výstavě edukační program probíhal až od října 2021.
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět
Program byl určen pro: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Návštěvnost: 79 dětí

Muzejní tábor
S MUZEEM V OBLACÍCH
1. turnus: 12.–16. 7. 2021
2. turnus: 19.–23. 7. 2021
Program:
Pondělí – dopoledne plné zajímavostí, soutěží a seznamovacích her, program v Památníku Maxe
Švabinského. Odpolední program v Podzámecké zahradě na téma Bájní ptáci.
Úterý – výlet do Vlastivědného muzea v Olomouci, návštěva programu Všechno lítá, co peří má.
Odpolední hry v parku na téma Naši pěvci.
Středa – výlet do Muzea v přírodě Rymice, edukační program Včelařství aneb Rojení v Rymicích. Pečení
medových perníků, ochutnávka medu, výroba svíček z voskových plátů.
Čtvrtek – výlet do Papouščí zoo v Bošovicích.
Pátek – program v modelářském klubu v Chropyni, ukázka létání modelů letadel, výroba vlastního
létajícího stroje. Vyhodnocení celotáborové hry a předání upomínkových předmětů. V případě
špatného počasí byl vždy připraven náhradní program.
Návštěvnost: 55 dětí
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Dílny 2021
Maková dílna, 21. 7. 2021
Návštěvnost: 10 osob

Maková dílna (v rámci muzejní noci), 10. 9. 2021
Návštěvnost: 30 osob
Adventní andělské tvoření, 4. 12. 2021
Návštěvnost: 22 osob

Akce pro veřejnost
Jarní mravenčení, 17. 4. – 2. 5. 2021
Individuální hravá a naučná stezka lesem na Barbořině v Kroměříži. Trasa byla dlouhá necelý kilometr
a návštěvníky na ní čekalo 10 stanovišť. Na každém z nich se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života
mravenců lesních a navíc se mohli zabavit drobnými aktivitami a hrami. Na stanovištích se také hledal
kód. Složením všech kódů na konci stezky se získalo heslo, za jehož vyřčení byla na recepci Muzea
Kroměřížska předána zasloužená odměna.
Návštěvnost: 1.110 osob
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3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
přírodověda
historie
výtvarné umění
dokumentace regionu
archeologie
knihovna
celkem

2
2
1
5
2
5
17

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
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3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Město Kroměříž
Město Holešov
Městské muzeum a galerie Holešov
Klub UNESCO Kroměříž (členství historiků ve výboru)
ŠKPVU
Kroměřížští ostrostřelci
Knihovna Kroměřížska
SOkA Kroměříž
Dům kultury Kroměříž
DS Kroměřížsko
Muzeum Komenského v Přerově
Archeologické centrum Olomouc
Archeologický ústav AV ČR Brno
Muzeum Blanenska
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
Město Holešov
Gymnázium Kroměříž
MŠ Bělidla Bystřice pod Hostýnem
ZŠ Pod Dubíčkem Bystřice pod Hostýnem
ZŠ Rusava
Církevní ZŠ Kroměříž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Zlíně
Národní institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství
Spolek pro záchranu hradu Nový Šaumburk
laičtí zájemci
V Knihovně Muzea Kroměřížska je celkem 87 registrovaných čtenářů. Realizovaných bylo 525 návštěv,
poskytnuto 1.211 nových výpůjček (484 absenčních, 727 prezenčních; z toho prostřednictvím MVS bylo
přijato celkem 97 příchozích žádanek od jiných knihoven a 44 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
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- 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 referentských vozidel
- školení o nakládání s nebezpečnými látkami
- školení o práci ve výškách
- školení uživatelů NAS

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty
- akreditovaný kurz Muzejní edukátor, Moravské zemské muzeum Brno, pravidelná účast
- Řada školení pořádaných KÚZK: např. školení ekonomického odboru, školení ke spisové službě,
školení k ESSP
- Roční zúčtování mezd za rok 2020 a změny ve zdaňování mezd v roce 2021, 8. 2. 2021 (on-line)
- školení o práci s knihovnickým systémem Tritius, Slovácké muzeum, 18. 2. 2021
- uživatelské školení práce v knihovnickém systému Tritius, Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín,
9. 11. 2021

4 Kulturně-vzdělávací činnost
4.1. Expozice
Historie ukrytá pod dlažbou města
Ve sklepení muzea se nachází expozice Historie ukrytá pod dlažbou města. V tomto atraktivním
prostředí jsou k vidění doklady každodenního života obyvatel Kroměříže od pravěku až do konce
17. století, například nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověká keramika, sklo, doklady
jídelníčku a hygieny, ale také mučicí nástroje a v neposlední řadě i zbraně z období třicetileté války.
Vystaven je model města, středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčíře, černá kuchyně měšťanského
domu, středověká odpadní jímka a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod
dlažbou jedné z kroměřížských ulic. Informace jsou k dispozici na dotykových obrazovkách formou
nabídkových audiovizuálních programů. Expozice byla od března 2020 uzavřena z důvodu rekonstrukce
muzea a reinstalace. Znovu otevřena byla 1. 7. 2021.
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Strážci času
V expozici Strážci času představuje každý exponát spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky.
Zájemci zde najdou rozměrné solitérní exponáty, mezi něž patří unikátní „časostroj“ sestavený roku
1929 bednářem Janem Linduškou, který má osm rozdílných ciferníků. Je opatřen také kalendářem. Rok
je však rozdělen na 13 měsíců, tím třináctým je marsinec. Mezi jedinečné exponáty patří také sluneční
hodiny typu skafé, které jsou vestavěny do mramorového podstavce ve tvaru kalichu. Přímo v expozici
si můžete zkusit natáhnout závaží a rozkývat hodinové kyvadlo nebo se podívat na reálné znázornění
funkce slunečních hodin.

Památník Maxe Švabinského
Malíř a grafik Max Švabinský (1873–1962) patří mezi nejvýznamnější kroměřížské rodáky.
Reprezentativní Památník v Muzeu Kroměřížska nabízí v šesti výstavních sálech téměř sedm
desetiletí Švabinského tvorby, naplněné především láskou k přírodě a zásadně propojené
s umělcovým osobním životem. V Památníku je představen jako autor řady obrazů, grafických listů,
tvůrce mozaiky nebo vitráže, ale i grafiky poštovních známek a bankovek. Zásadním momentem
v jeho životě bylo setkání s rodinou Vejrychovou v roce 1895, především s Elou, která se stala v roce
1900 jeho první ženou (Růžový portrét, 1898; Malá rodinná podobizna, 1912). Okouzlení novým
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typem ženy a Švabinského láskou Annou se promítlo do cyklu dřevorytů Rajská sonáta (1917–1920)
nebo do velkého skupinového portrétu Ateliér (1916).
V roce 2021 byl Památník Maxe Švabinského obohacen čtyřmi lavicemi pro ještě větší
pohodlí návštěvníků.

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948
Procházku novějšími dějinami nabídne Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Jejím ústředním motivem
je hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí. Návštěvníci se dozvědí mnoho
zajímavostí – čím bylo osvětleno centrum města v době konání sněmu, jak vypadala slavobrána, která
vítala císaře Františka Josefa I., jeho ženu Alžbětu a ruského cara Alexandra III., či kdo z občanů
Kroměříže se účastnil vylodění v Normandii. Obdivovat mohou i rozměrné stylizované modely dnes již
zaniklých kroměřížských památek. Nechybí mezi nimi ve své době unikátní řetězový most nebo model
židovské synagogy postavené v roce 1910, kterou po opakovaných odstřelech vyhodila do vzduchu
německá posádka v roce 1942.
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Poklady staré půdy
Tajuplnou expozici Poklady staré půdy najdete v zrekonstruovaných autentických prostorách se
zachovalými trámy, temnými zákoutími a záhadnými dvířky. Z reálného světa doputujete do říší
literárních a filmových hrdinů – ocitnete se například u Malého prince, moudrého Aslana a děti si
vyzkoušejí Alenčinu cestu králičí norou. Základ expozice tvoří sbírkové předměty, z nichž mnohé patří
k opravdovým pokladům v depozitářích. Svými dary do ní přispěli i obyvatelé města Kroměříže
a blízkého okolí, kteří je na výzvu autorů přinesli do muzea. Jedná se o zapomenuté či neobvyklé
předměty objevené na půdách nebo ve sklepech. Návštěvníci se tak často při hledání pokladů ukrytých
na těch nejneobvyklejších místech vracejí ve vzpomínkách do dětství a mládí.

Josef Ruszelák, O cestě za inspirací – výběr obrazů z cyklu Dobrý den, stromy
Josef Ruszelák (*1938 Nětčice) je významný malíř, grafik, ilustrátor a divadelní výtvarník, jehož
největším tématem tvorby jsou stromy. Pojí se s umělcovou těžkou životní situací, po níž odešel
z ateliéru do lesa hledat ztracený klid. Výsledkem jsou pastely z let 1982–1988, které autor muzeu
daroval. Vznikla tak komorní expozice, jež dokazuje, že i stromy se mohou stát přáteli.
Expozice není běžně přístupná. Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit na recepci Muzea
Kroměřížska.
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Muzeum v přírodě Rymice
Soubor hanáckých lidových staveb představuje způsob bydlení a hospodaření v této části Moravy
v posledních dvou staletích. Součástí areálu je i renesanční tvrz s hospodářským dvorem, kde
najdete od května 2022 zázemí pro návštěvníky a tematickou expozici Od kvásku ke klásku.

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.
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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, rybníkářství 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
Petr Zatloukal – Tváře
21. 1. – 3. 10. 2021
Projekt olomouckého fotografa a pedagoga Petra Zatloukala (* 1956 Kojetín) vznikl spojením
cyklů Tváře Ameriky z roku 1996 a Teens 2k18 z roku 2018. V cyklu Tváře Ameriky jde o kolekci portrétů
automobilů, předních masek amerických „křižníků dálnic“. Autor se v něm zaměřuje na výrazy objektů,
z nichž čte jejich osudy i okamžité pocity. V roce 2018 pak pracoval na portrétech pro tablo
olomouckého gymnázia, kde studovala i jeho mladší dcera. Dle jeho slov tak vznikla jistá sonda
„do hlubin študákovy duše 21. století”. Nešlo o obličeje uhlazené podle obecných měřítek krásy z doby
Oldřicha Nového, ani o hipíky šedesátek, o supermany přelomu Milénia a ani o hipstery současnosti.
Přirozenost, hravost a tvůrčí přístup teenagerů ve snaze vyjádřit sami sebe, své pocity i svoji lhostejnost
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k okolí (často s notnou dávkou dekadence), to vše dalo vzniknout dialogu, který po novém finálním
výběru dvojic portrétů začal žít svým životem.

Václav Vaculovič. Znamení na obloze – Horké poledne
22. 10. 2021 – 30. 1. 2022
Název výstavy je poctou zdejší krajině prosluněných lužních lesů – je to krajina Švabinského mládí,
na niž vzpomínal celý život. Kroměřížský malíř a hudebník Václav Vaculovič (*1957 Olomouc) se
představil především pracemi na papíře. Drobné temperové kvaše se významově pohybují na hranici
symbolu, oscilují mezi kresbou – malbou, jsou mnohovrstevné až nejednoznačné. V komorním výběru
se návštěvníci seznámili s temperovými studiemi, které si autor dělá kontinuálně po dobu více jak čtyř
desetiletí. Jejich význam se odvíjí od velkých formátů, k nimž procesuálně míří. Pro Václava Vaculoviče
znamenají možnost udržet si rovnováhu tvorby, dostat ve zhuštěné formě na malou plochu vše, o čem
léta přemýšlí. Celou obrazovou plochu se záměrem ladí do jednoho převažujícího odstínu, čímž
dosahuje naléhavějšího účinku – téměř lehce nahozené imprese, takový šepot malby v pianissimu až
po polohu, jež nebyla původně určena k vystavování.
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Mechanický betlém ze sbírek muzea
25. 11. 2021 – 9. 1. 2022
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 před více než pětadvaceti lety a konzervační
oddělení jej takříkajíc vzkřísilo, jelikož původní stav byl velmi špatný.

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
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B. Výstavy převzaté
Malá galerie
Mák
15. 10. 2020 – 2. 1. 2022
Výstava představila mák jako kulturní plodinu s tisíciletou historií. Návštěvníky seznámila s pěstováním
máku v minulosti i v současnosti. Přinesla 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 byly
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.

4.3. Přednášky pro veřejnost
A. ve vlastní instituci
Markéta Hnilicová, Kroj na Hané, přednáška v rámci akce Dožínky Zlínského kraje, 20. 8. 2021
David Parma, Hradisko u Kroměříže – Pevnost z doby bronzové, 14. 10. 2021
Martin Janák, První kroměřížští fotografové a počátky fotodokumentace města, 26. 10. 2021
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B. mimo vlastní instituci
Markéta Hnilicová, Masopust, 23. a 24. 2. 2021, ZŠ Zámoraví Kroměříž
Markéta Hnilicová, Folklor a folklorismus na Hané od konce 19. století po současnost, Městské kulturní
středisko Chropyně, 27. 5. 2021
Petr Pálka, Komentovaná vycházka historickým centrem Kroměříže, 27. 5. 2021
Markéta Hnilicová, Folklor a folklorismus na Hané od konce 19. století po současnost, Městské kulturní
středisko Chropyně, 15. 6. 2021
Petr Pálka, Slavní ‚čeští‘ Rakušané. Robert Liebmann-Land a Kroměříž, Ernst Mach a Kroměřížsko, Vyšší
odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 13. a 14. 9. 2021
Martina Miláčková, Umělecká výzdoba kostela sv. Jana Křtitele v Kroměříži, přednáška pro
Etnografickou komisi AMG, 12. 10. 2021, kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži
Pavlína Daňhelová, Hradisko u Kroměříže – Pevnost doby z bronzové, přednáška v rámci archeologické
vycházky na Hradisko, 16. 10. 2021
Lenka Pěluchová, Hradisko u Kroměříže – Pevnost doby z bronzové, přednáška v rámci archeologické
vycházky na Hradisko, 16. 10. 2021

Markéta Mercová, Max Švabinský. Obrazy a grafika. Z kroměřížských parků do chodovské zahrady,
4. 11. 2021, Chodovská tvrz
Martina Miláčková, Arcibiskup Theodor Kohn a jeho (ne)poslušný kněz Alois Musil, přednáška spolu
s Věrou Minaříkovou, 23. 11. 2021, knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
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4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích
Martina Václaviková – 5x komentovaná prohlídka expozice Poklady staré půdy, 4x komentovaná
prohlídka výstavy Mák

Michal Jemelka – 5x komentovaná prohlídka expozice Poklady staré půdy
Markéta Mercová – 4x komentovaná prohlídka expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948,
1x komentovaná prohlídka Památníku Maxe Švabinského a 1x komentovaná prohlídka Zámku
Chropyně

Martina Miláčková – komentované prohlídky expozic a výstav průběžně v celém roce
Štěpánka Bieleszová – komentovaná prohlídka výstavy Petr Zatloukal. Tváře
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Ivo Binder – komentovaná prohlídka výstavy Václav Vaculovič. Znamení na obloze – Horké poledne

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Jarní mravenčení s Muzeem Kroměřížska
17. 4. – 2. 5. 2021
Hravá a naučná stezka lesem po stanovištích pro rodiny i jednotlivce s možností získání odměny.
Mezinárodní den muzeí
18. 5. 2021
Volný vstup do Památníku Maxe Švabinského.
Večer dárců
1. 7. 2021
Večer pro dárce a zapůjčitele předmětů do expozice Poklady staré půdy.
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Pohádková prohlídka zámku
4. 9. 2021
Prohlídka Zámku Chropyně v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve
spolupráci s TOM Kamínek Chropyně.
Muzejní noc 2021
10. 9. 2021
Komentované prohlídky téměř všech expozic a výstav, tvořivé dílny pro děti, beseda s Josefem
Ruszelákem a mnoho dalšího.

Burčák u mlýna
17. 9. 2021
Košt burčáku spojený s prohlídkou Větrného mlýna Velké Těšany za doprovodu cimbálové muziky
Dolina.
Petr Zatloukal – Nalezené zátiší
18. 9. 2021
Fotografický workshop k výstavě Petra Zatloukala Tváře.
Kroměříž. Historické fotografie 1864–1918
26. 10. 2021
Prezentace nové knihy Zdeňka Motalíka a Aleše Karbana.
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Houslový recitál Zdeňky Vaculovičové
20. 11. 2021
Houslový recitál Zdeňky Vaculovičové ve výstavě Václav Vaculovič. Znamení na obloze – Horké poledne.

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
Czech-American TV (CATV USA) – zaslání podkladů k reportáži o Muzeu Kroměřížska

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.
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4.10. Návštěvnost muzea
Přehled návštěvnosti akcí Muzea Kroměřížska za rok 2021
termín

ORG Název expozice, výstavy a doplňkových akcí
STÁLÉ EXPOZICE

trvale

200

Památník Maxe Švabinského

1.665

trvale

201

Strážci času

1.113

od července

202

Historie ukrytá pod dlažbou města

1.741

trvale

206

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1.275

od července

207

Poklady staré půdy

2.690

trvale

208

Josef Ruszelák

462

GALERIE V PODLOUBÍ
21. 1. – 3. 10. 2021

100

Petr Zatloukal. Tváře

841

22. 10. – 31. 12. 2021

101

Václav Vaculovič. Znamení na obloze – Horké poledne

302

MALÁ GALERIE
leden–prosinec

102

Mák
Návštěvnost celkem stálé expozice a výstavy

1.432
11.521

PROGRAMY PRO ŠKOLY
únor

401

Masopust (program v ZŠ)

leden–prosinec

401

Mák (v MŠ a ZŠ 261, v muzeu 397)

60
658

červen

Římané a Germáni na Moravě (program v ZŠ)

24

červenec

Muzejní tábor (2 turnusy)

55

říjen

Edukační program Tváře

30

prosinec

408

Muzejní koledování

prosinec

405

Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 (edukační program)
Celkem akce pro školy

318
79
1.224

AKCE PRO VEŘEJNOST
AKCE PRO VEŘEJNOST
17. 4. – 2. 5. 2021

450

Jarní mravenčení
Večer dárců

1. 7. 2021

1.110
65

15. 7. 2021

451

Mák (komentovaná prohlídka)

21. 7. 2021

451

Mák (tvořivá dílna)

10

20. 8. 2021

451

Kroj na Hané (přednáška)

41

10. 9. 2021

Muzejní noc

4

176
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18. 9. 2021

Fotografický workshop s Petrem Zatloukalem

7. 10. 2021

Voják a město (konference)

12.–13. 10. 2021

Etnografický seminář AMG

39

14. 10. 2021

Hradisko – pevnost z doby bronzové (přednáška)

27

16. 10. 2021

22

26. 10. 2021

Hradisko – pevnost z doby bronzové (vycházka)
První kroměřížští fotografové a počátky fotodokumentace města
(přednáška)

4. 11. 2021

XVI. odborná konference O tradiční lidové kultuře na Hané

71

20. 11. 2021

Houslový recitál

4

30. 11. 2021

Komentovaná prohlídka výstavy Václava Vaculoviče

1

4. 12. 2021

453

5
120

69

Adventní andělské tvoření

22

Celkem akce pro veřejnost

1.786

Celková návštěvnost Muzea Kroměřížska

14.531

ZÁMEK CHROPYNĚ
červen–září

203

Zámek Chropyně – expozice

4. 9. 2021

456

Pohádkový zámek
Celkem návštěvnost Zámek Chropyně

1.033
312
1.345

RYMICE
červen–září

204

Muzeum v přírodě – expozice

červen–září

403

Včelařství aneb Rojení v Rymicích – edukační program pro školy

289

prosinec

407

Adventní čas v Rymicích – edukační program pro školy

201

Celkem návštěvnost Muzeum v přírodě Rymice

1.654

2.144

VELKÉ TĚŠANY
červen – září

205

Větrný mlýn

826

17. 9. 2021

460

Burčák u mlýna

100

Celkem návštěvnost Větrný mlýn Velké Těšany

926

NÁVŠTĚVNOST MUZEA KROMĚŘÍŽSKA CELKEM

18.946

43

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021

Počet prodaných vstupenek podle druhu vstupného za rok 2021
měsíc

plné

snížené

rodinné

zdarma

celkem

leden

0

únor

0

březen

0

duben

0

květen

41

397

26

1 131

1 595

červen

260

745

101

73

1 179

červenec

1 002

636

378

225

2 241

srpen

1 003

972

605

321

2 901

září

785

931

147

426

2 289

říjen

219

425

58

126

828

listopad

190

198

70

84

542

prosinec

146

642

58

92

938

celkem

3 646

4 946

1 443

2 478

12 513

Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000–2021
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

2021

12.513

8.098

1.345

2.144

926

rok
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5 Ediční a publikační činnost
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
Voják a město, sborník ze stejnojmenné konference konané dne 7. 10. 2021, Kroměříž 2021 (počet
výtisků 200, ISBN 978-80-85945-82-9).
Od kvásku ke klásku, brožura A5, Kroměříž 2021 (počet výtisků 350, ISBN 978-80-85945-83-6).
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Reklamní skládaný leták Výstavy 2022, 2.000 ks.
Reklamní skládaný leták Muzeum Kroměřížska, 5.000 ks.

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Petr Pálka, Přednáška cestovatele Emila Holuba v Kroměříži roku 1890 a její ozvuky, Acta musealia
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Studie. Recenzovaná část.
XVIII, 2020/1–2. Zlín 2021, s. 134–157.
Petr Pálka, Ve zdravém těle zdravý duch. Připomínka motta v souvislosti s muzejními sbírkami na
Kroměřížsku. ZVUK Zlínského kraje, jaro–léto 2021, s. 46–50.
Petr Pálka, Ernst Mach a Kroměřížsko. ZVUK Zlínského kraje, podzim–zima 2021, s. 32–35.
Petr Pálka, O třiceti letech Klubu UNESCO Kroměříž. Pamětní tisk. Klub UNESCO Kroměříž. 30. výročí
založení. Kroměříž, září 2021, s. 3–5 nestránkováno.
Markéta Mercová, Max Švabinský. Obrazy a grafika. Z kroměřížských parků do chodovské zahrady,
Praha 2021, 1 nestránkovaný svazek.
Markéta Mercová, Z historie armádní soutěže umělecké tvořivosti, Kroměříž 1967–1996, příspěvek do
sborníku z konference Voják a město.
Markéta Hnilicová – Bronislava Millá Bečáková, Hanácký lidový oděv. Prostějov: Hanácký folklorní
spolek, 2021.
Petr Hlavačka, Vlkoš a Kanovsko po květnovém osvobození v roce 1945. Pokračování z čísla 1/2021,
Vlkošský zpravodaj, ročník 19, číslo 2–3, prosinec 2021, s. 4–6.
Martina Miláčková – Petra Smetánková, Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského
dvora v Rymicích, příspěvek do sborníku XVI. odborné konference O tradiční lidové kultuře na Hané,
v tisku.
Markéta Hnilicová, Hanácký lidový oděv, příspěvek do sborníku XVI. odborné konference O tradiční
lidové kultuře na Hané, v tisku.

5.3. Medializace instituce
Webové stránky
Výchozím marketingovým a informačním nástrojem jsou webové stránky muzea, které dostaly
v červnu 2021 zcela novou podobu. Koncept webových stránek jsme dlouho promýšleli a konzultovali
s tvůrcem webu, společností Raab Computer. Stránky mají nyní nejen moderní vzhled, ale jsou
i přehledné a dokonce disponují rezervačním systémem. Pedagogové tak mohou nahlížet do
rezervačního kalendáře, kde přesně vidí, které edukační programy jsou k dispozici a jaké jsou volné
termíny a časy. Tento způsob rezervací je snadnější jak pro návštěvníky, tak pro muzejní edukátorky.
Cílem bylo především upustit od telefonických rezervací, jež často nemohly lektorky vzhledem
k vytíženosti vyřizovat. Kromě této inovace je nový web obohacen o mnoho dalších. Návštěvník tak
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získá lepší přehled o celkovém dění v muzeu, ale může také virtuálně nahlédnout do odborné činnosti,
kde jsou představeny jednotlivé podsbírky a předměty do nich spadající. Vznikla také samostatná
kategorie pro média, kde novináři naleznou veškeré potřebné kontakty, tiskové zprávy či fotografie.
Nové webové stránky navštívilo od poloviny června do konce roku 2021 celkem 13.000 uživatelů, což
je jednou tolik oproti předchozímu webu za téměř stejný časový úsek (od začátku roku do poloviny
června). Ze statistik vyplývá, že nejčastějším návštěvníkem webu je obyvatel České republiky, ale
nahlédli sem také obyvatelé Číny, USA, Německa, Slovenska, Polska a Kanady.

Sociální média
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 1.781 (2020) na 2.047 (2.176 sledujících).
Muzeum v přírodě Rymice má vlastní facebookovou stránku, kde bylo ke konci roku 2021
848 fanoušků. Využíván je i Instagram muzea, kde vzrostl počet příznivců ze 462 na 619. Pokračovali
jsme také ve zveřejňování videí odborných pracovníků k určitému tématu na sociálních sítích i na
YouTube, což mělo ze strany veřejnosti velmi pozitivní ohlasy. Velmi úspěšné bylo video s ukázkou
práce konzervátorů.
Tištěná propagace, newslettery
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 významností
a délkou trvání akce. V roce 2021 byl také vydán pětidílný reklamní skládaný leták Výstavy 2022
a Muzeum Kroměřížska. Tyto plakáty a letáky 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. V roce
2021 se poprvé podařilo zkompletovat a graficky upravit měsíční přehledy. Ty jsou pak distribuovány
na obvyklá místa a zveřejněny na webu, FB a webových stránkách Zlínského kraje. S tím souvisí
i pořízení programu na rozesílání newsletterů. 1x měsíčně tak zájemci o newsletter dostanou
nejnovější aktuální informace o dění v muzeu přímo do svého e-mailu. V případě významnějších akcí
rozesíláme až 2x v měsíci. Zájemců o newsletter je bezmála 200.
Tisk
V poslední době se muzeum snaží více dostat do popředí v tisku. Ke každé výstavě či významnější akci
je vydána tisková zpráva, která je elektronicky rozeslána mediím. Spolupracujeme s Týdeníkem
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Kroměřížska, Kroměřížským deníkem, Zpravodajem města Kroměříže, Zpravodajem města Bystřice pod
Hostýnem, Magazínem 21, ČTK, MF Dnes, Deníkem Právo. Zpráva z Muzea Kroměřížska se dokonce
objevila na celostátním portále www.seznamzpravy.cz. V tisku bylo zachyceno celkem 63 článků
o muzeu a na internetu 86, reálně jich bude ale mnohem více. V roce 2021 jsme také uspořádali jednu
tiskovou konferenci týkající se otevření nové expozice a dalších novinek. Výhodou TK je osobní kontakt
s novináři, kteří ocení získání informací dříve než veřejnost. V tomto směru hodláme pokračovat.
Rozhlas a TV
Z rozhlasových médií se vstupy o muzeu či rozhovory s odbornými pracovníky vysílaly V Českém
rozhlase, Rádiu Kroměříž, Rádiu Blaník a Rádiu Proglas.
Reportáže o muzeu zveřejnila Česká televize a regionální televize TVS.
V roce 2021 se podařilo uzavřít mediální partnerství s Českým rozhlasem Zlín a Kroměřížským deníkem.
Kalendáře akcí
Naše akce a výstavy vkládáme na bezplatné weby s kalendáři akcí, například Východní Morava, Kudy
z nudy, web KÚZK, Moje Kroměříž, Atlas Česka, portál zlin.cz, zkola.cz a jiné. Zároveň často
kontrolujeme a aktualizujeme údaje o Muzeu Kroměřížska na všeobecných internetových
vyhledávačích – jako např. Seznam nebo Google.
DS Region Kroměřížsko
Spolupracujeme také s destinační společností Region Kroměřížsko, jejímž hlavním posláním je rozvíjet
cestovní ruch na Kroměřížsku. Na svých webových stránkách má tato společnost blog Kam
za poznáním, kde prezentuje zajímavé cíle. V roce 2021 vyšel článek o expozicích Poklady staré půdy,
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 a Strážci času. Ve spolupráci s touto společností se také pravidelně
účastníme veletrhu cestovního ruchu Regiontour, kde máme informační materiály v rámci kiosku
Města Kroměříž.
Motivační program v rámci Objevuj památky
V roce 2021 se Muzeum v přírodě Rymice zapojilo do projektu Objevuj památky s názvem Třetí
za polovic, sedmá zdarma. Tento program má turistu na základě sbírání razítek do hrací karty motivovat
k návštěvě zapojených památek, kdy třetí návštěvu má pak za polovinu ceny a sedmou zcela zdarma.
Vzhledem k tomu, že v okolí byly zapojeny pouze další dva cíle, ohlas byl menší, než jsme předpokládali.
V nadcházejícím roce přislíbilo účast více památek, proto jsme se rozhodli v programu pokračovat.
Bonusové vstupné a permanentky pro školy
Abychom přiměli více Kroměřížanů k návštěvě muzea, vytvořili jsme roční vstupenku pro občany
Kroměříže a místních částí, která zahrnuje návštěvy expozic, výstav, komentovaných prohlídek v hlavní
budově v Kroměříži a jednu návštěvu Muzea v přírodě Rymice za zvýhodněnou cenu.
Roční permanentky jsou k dispozici také pro školská zařízení, jsou přenosné v rámci celé školy a jejich
cena se odvíjí od počtu žáků a studentů dané školy.
Předmět měsíce
PR pracovnice spolupracuje s odbornými pracovníky při tvorbě tzv. Předmětu měsíce. Cílem je každý
měsíc představit veřejnosti jeden předmět z depozitáře, který nemůže návštěvník běžně v muzeu
vidět. Krátký text o předmětu a jeho fotografie jsou pak grafikem zpracovány a vystaveny
ve vývěsce muzea, na webu a na sociálních sítích.

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
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i výkonné skupiny redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje. Ředitelka je členkou redakční rady
ZVUK Zlínského kraje a sborníku Střední Morava.

6 Digitální transformace
6.1. Objem digitalizovaných sbírek
6.2. eBadatelna Zlínského kraje
6.2.1. Uploadované sbírkové předměty
6.2.2. Publikované články
6.2.3. Virtuální výstavy
Údaj
Digitalizované
sbírkové předměty
Objem
digitalizovaných
sbírkových předmětů
celkem v %
Uploadované
sbírkové předměty na
portál eBadatelna ZK
Publikované články
na
portálu
eBadatelna ZK
Virtuální výstavy na
portálu eBadatelna
ZK

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

282

104

713

0,5 %

0,1 %

1,3 %

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7 Rozvojové aktivity
7.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů
Subjekt:
Projekt:

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

Projekt, který probíhal v letech 2015–2020, byl v dubnu 2021 ze strany Řídícího orgánu IROP finančně
ukončen a začala běžet pětiletá doba udržitelnosti projektu. Celkové výdaje projektu činily
45.873.777,30 Kč.

Subjekt:
Projekt:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

V rámci pokračujících stavebních prací byly realizovány komunikace a zpevněné plochy, rozvody
vzduchotechniky, topení a požární vody, kompletace slaboproudých a zdravotechnických zařízení,
montáž strojoven vzduchotechniky, finální povrchové úpravy podlah a další dokončovací práce.
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Proběhla instalace posuvných regálů a byly provedeny terénní a sadové úpravy. Stavebně dokončený
objekt byl vybaven nábytkem a zařízením. Proběhlo čtvrté čerpání finančních prostředků z fondu EU.
Celkově bylo proinvestováno 59.082.380 Kč, z toho stavební část tvořila 55.953.909 Kč. Zbytek tvořily
náklady na autorské a stavební dozory, interiér a zařízení.

7.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
Částka:
Subjekt:
Akce:

180.000 Kč
Ministerstvo kultury
Rymice – větrný mlýn

V rámci 1. etapy obnovy statické a dynamické stability mlýna a únosnosti stěn byla provedena výměna
dubového kříže napadeného hnilobou včetně navazujících konstrukcí.

Částka:
Subjekt:
Akce:

150.000 Kč
Ministerstvo kultury
Program ISO II/D

V rámci dotačního programu Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí byla pořízena vitrína
splňující požadavky na zajištění stabilních klimatických podmínek, bezprašnost a bezpečnou prezentaci
artefaktů a byl nahrazen stávající monitorovací systém novým moderním systémem se záznamem
teploty a vlhkosti s přístupem k uloženým datům.

Částka:
Subjekt:
Akce:

20.000 Kč
Ministerstvo kultury
Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

Z dotačního programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví bylo pořízeno materiálové
zabezpečení, které zahrnovalo nákup předmětů a pomůcek k edukační metodě Muzejní kufřík.
Edukační program byl zaměřen na první část stálé expozice, jejímž tématem je zasedání ústavodárného
říšského sněmu v Kroměříži v roce 1848.

Částka:
Subjekt:
Akce:

140.000 Kč
Ministerstvo kultury
Václav Vaculovič: Grál

Z dotace poskytnuté z programu Akviziční fond bylo zakoupeno dílo Václava Vaculoviče Grál (triptych,
olej na plátně, 2005). Dílo doplnilo regionální oddíl podsbírky výtvarného umění.

Částka:
Subjekt:
Akce:

421.115 Kč
Ministerstvo kultury
Program udržitelnosti pro Muzea II.

Poskytnutá dotace pomohla zmírnit negativní dopady spojené s opatřeními v boji proti pandemii
COVID-19. Dotace byla využita ke krytí propadu tržeb ze vstupného.
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7.3. Příprava projektů a koncepcí
Větrný mlýn (Rymice)
Proběhla příprava 2. etapy projektu obnovy statické a dynamické stability mlýna. V této etapě bude
provedena kompletní výměna perutí. Na základě zhotovené dokumentace byla podána na ministerstvo
kultury žádost o dotaci v rámci programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny.
Zabezpečení objektů v Rymicích – výměna elektronické požární signalizace
Vzhledem k dožívajícímu bezpečnostnímu systému na objektech č. p. 62, 64 a 65 je záměrem instalovat
systém nový. Byla podána na ministerstvo kultury žádost o dotaci na pořízení nových čidel a ústředen.
Vybavení depozitářů a stálých expozic potřebnou technikou – vitríny, mobilní odvlhčovače,
hygrostaty
Muzeum v současné době disponuje pouze 2 ks vitrín, které by byly uzamykatelné a splňovaly
požadavky na zajištění stabilních klimatických podmínek a bezprašnost. Ve výstavním prostoru velké
galerie je nutné snížit vlhkost a stávající odvlhčovače v depozitářích doplnit o vlhkostní spínače. Byla
podána na ministerstvo kultury žádost o dotaci na pořízení 2 ks vitrín, 3 ks mobilních odvlhčovačů
a 11 ks hygrostatů.
Restaurování
Ze sbírky muzea byla vybrána dvě díla k restaurování, které jsou v havarijním stavu (Kristus na kříži,
středoevropský malíř, olejomalba na plátně a Hej, nebudem rolníkom – Hej ovečky, Emil Filla, kresba
uhlem na papír). Byla podána na ministerstvo kultury žádost o dotaci na jejich restaurování.
Paleta Maxe Švabinského
Ke stálé expozici v Památníku Maxe Švabinského se bude připravovat edukační program pro školy,
který přiblíží život a tvorbu kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Byla podána žádost na
ministerstvo kultury na pořízení vybavení a kancelářských potřeb pro edukační aktivity.
Obnova ovocné výsadby
Byla podána žádost o poskytnutí podpory ve výši 33.500 Kč ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na výsadbu 22 ks ovocných stromů v Rymicích.
Projektové práce – rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích
Byla zadána veřejná zakázka na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci objektu konírny.
Vybraný dodavatel vypracoval projektovou dokumentaci, zajistil inženýrskou činnost a stavební
povolení.
Pro plánovanou žádost o dotaci z IROP byla provedena příprava podkladů k poptávce na
vypracování doplnění projektové dokumentace o elektronickou zabezpečovací signalizaci, elektrickou
požární signalizaci, terénní a sadové úpravy.
Projektové práce – oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích
Byla zadána veřejná zakázka na dodavatele projektové dokumentace na opravu ohradní zdi. Vybraný
dodavatel vypracoval projektovou dokumentaci, zajistil inženýrskou činnost a podal žádost o povolení
na stavební úřad.
Projektové práce – rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí
Proběhla příprava podkladů k veřejné zakázce na vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci kotelny, vytápění a stavební úpravy depozitáře muzea. S vybraným dodavatelem byla
uzavřena smlouva.
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8 Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období
let 2015–2024
8.1. 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

Rok 2019

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

Rok 2020

Rok 2021

4

4

4

52.361

52.399

52.585

2.842

38

186

8
45

10
10

10
156

2.789

18

20

42.015
10

42.209

42.442

19

20

14

9

3

–
Počet kulturně výchovných akcí
pro veřejnost (NIPOS ř. č. 0231):
Celková návštěvnost expozic a výstav,
kulturně výchovných akcí (NIPOS ř. 0218
+ ř. 0232)

24

45.124

–

89
18.550

–
17

18.946

9 Kopie ročního výkazu o muzeu za rok 2021 – 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 útvarů. 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
Po revitalizaci hlavní budovy Muzea Kroměřížska v letech 2017–2020 zde v loňském roce probíhala
pouze běžná údržba zejména v prostorách, které nebyly opravami dotčeny.
Ve střešních oknech v expozici Poklady staré půdy byly vyměněny motory, dešťové senzory a ovládání
z důvodu nefunkčnosti a nedostupnosti náhradních dílů.
V serverovně a kanceláři v podkroví muzea byla osazena klimatizační jednotka, protože se tyto
prostory v letních měsících přehřívaly a docházelo k poruchám výpočetní techniky.
Byla vyměněna nefunkční analogová telefonní ústředna za digitální.
Archeologicko-historická expozice
Ve strojní části vzduchotechniky byly vyčištěny ventilátory a vyměněny filtry, proběhla revize plošiny
pro vozíčkáře.
Ostatní opravy
Z drobných oprav byly provedeny výměny a opravy osvětlovacích těles, čištění střešních svodů, drobné
opravy omítek.
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 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, vyspraveny hliněné podlahy,
obnoveny malby, nátěry a proveden celkový úklid. Sezónně byla prováděna údržba zeleně. Na
doškových a šindelových střechách byly prováděny průběžné drobné opravy, zejména po silných
větrech a po poškození hlodavci.
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 říjnu 2021 byla dokončena stavební část Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. V loňském
roce byly dokončeny omítky, podlahy, osazeny zařizovací předměty a posuvné regály, provedeny
venkovní terénní úpravy, spuštěny vzduchotechnické jednotky a ústřední vytápění. Po předání stavební
části proběhla v listopadu dodávka a montáž interiéru.
d) větrný mlýn Rymice
Proběhla I. etapa opravy větrného mlýna. V obvodovém plášti byly vyměněny dva nosné trámy, ve
spodní nosné části mlecího ústrojí byla vyměněna ztrouchnivělá část nosného kříže, cca jeho polovina.
Před demontáží lešení byly na polovině obvodového pláště vyměněny poškozené desky a proveden
ochranný nátěr prostředkem Karbolineum extra.

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.
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.

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární a civilní ochrana, ochrana životního prostředí
V měsíci září proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany všech zaměstnanců
muzea externím bezpečnostním technikem Ing. Janem Schnaubertem z firmy Safety+. Současně
proběhlo i školení řidičů referentských vozidel a u vybraných pracovníků 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.
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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, papír a sklo.
Průběžně je evidován a odevzdáván do firmy BIOPAS s.r.o. nebezpečný odpad – zářivky, nádoby od
chemikálií.

3 Výpočetní technika
server
notebook
tablety
PC

7 ks
18 ks
9 ks
37 ks
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