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Selekce 

Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se uskutečnilo 1. srpna 2012. V roce 2012 bylo zapsáno 

163 evidenčních čísel přírůstků. 

Došlo k rozšiřování sbírek vlastními výzkumy, sběrem, nákupem a dary. Byla zakoupena kuchyňská kachlová 

kamna, součásti sokolských stejnokrojů, věžní hodinový stroj vyrobený OPP Vyškov a soubor předmětů 

z pozůstalosti Aloise Musila (cestovní koše a kufry, klekátko, kříž, sedlo na velblouda, fotoaparát 

s příslušenstvím, obrazy, svícny, fotografie, písemnosti, nádobí) částečně financovaný z dotace Ministerstva 

kultury. Darem byly získány předměty z pozůstalosti Aloise Musila (deníky, negativy, beduínský slovník, 

výpisky, Musilův dopis ministru Edvardovi Benešovi), 16 ks etnografického textilu, včelařská pumpička, 

forma na bábovku, dva keramické talíře a betlém, bučovická keramika, ionizační přístroj, předměty z oblasti 

hudby a vybavení domácnosti aj. Vlastním výzkumem a sběrem získány archeologické nálezy 

v Křižanovicích, Starých Hvězdlicích, 1 nález z lokality Vyškov, nálezy v Rousínově, nové položky do herbáře. 

Nadále byly přebírány materiály z archeologických výzkumů Ústavu archeologické památkové péče Brno, 

v.v.i. – získáno 946 inventárních čísel z lokality Hoštice 1 Za Hanou a 4 384 inventárních čísel z lokality 

Medlovice 1 za Hanou. 

Průzkumy v terénu probíhaly průběžně podle aktuálních potřeb – informace o výskytu zajímavých druhů, 

ohrožení lokalit atd. Botanické průzkumy byly realizovány také jako soustavný průzkum známých i nových 

lokalit v západní části vojenského újezdu Březina – v povodí Velké Hané. 

Doplňován byl také soubor digitálních fotografií rostlin a dalších přírodovědných zajímavostí regionu. 

Systematicky jsou pořizovány také fotografie a staré pohlednice Vyškova a vyškovského regionu. Proběhla 

fotodokumentace geologického vrtu před muzeem a fotodokumentace rušené přírodovědné expozice. Ve 

Vyškově i v Bučovicích byla průběžně prováděna fotodokumentace muzejních akcí a fotodokumentace 

proměn obou měst. 

Tezaurace 

Řádná evidence přírůstků ve sbírce muzea byla zajištěna. Do přírůstkových knih bylo zapsáno celkem 163 

přírůstkových čísel, z toho 91 bylo zaevidováno i ve II. stupni a nahlášeno do CES. 3 starší přírůstková čísla 

byla rozepsána na 635 inventárních čísel. V pravidelných termínech byly zpracovány podklady pro evidenci 

sbírek v CES.  

Inventarizace sbírek byla provedena v rozsahu 11 273 inventárních čísel. Termín pro ukončení celkové 

inventarizace sbírky je v Muzeu Vyškovska, p.o. stanoven na 30. březen 2013.  

Probíhalo systematické zpracování sbírek. Kurátoři sbírek průběžně pokračovali v přepisu sbírkových 

předmětů do databáze BACH. Historička umění nadále pokračovala v převodu souboru pohlednic a 

fotografií do sbírkové evidence včetně jejich souběžné digitalizace.  
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Pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovali kurátoři stav sbírek v expozicích a depozitářích. 

Sledované klimatické podmínky byly v přijatelných limitech. V případě potřeby úpravy klimatu byly 

používány odvlhčovače. Klimatické podmínky v centrálním depozitáři monitorovány pomocí záznamové 

techniky Datalogger. 

Konzervátor zajišťoval dezinfekci a konzervování. Významné zásahy provedl na 41 předmětech, menší 

zásahy na 87 sbírkových předmětech. Přednostně byly ošetřovány předměty z expozic deinstalovaných 

z důvodu realizované výměny elektroinstalace. 

V rámci grantu získaného Univerzitou Karlovou pokračovala digitalizace části fondu Aloise Musila, a to 

vybraných písemností a fotografií. Grant skončil v prosinci 2012. 
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Muzeum Vyškovska, p.o. využívá pro prezentační účely prostory na zámku ve Vyškově, prostory na zámku 

v Bučovicích a příležitostně kapli sv. Anny ve Vyškově. Z důvodu probíhající výměny zásuvkových a 

světelných rozvodů v objektu ve Vyškově byly od listopadu 2011 postupně deinstalovány stálé expozice. 

Jejich reinstalace proběhla po dokončení prací postupně v měsících březen a duben 2012. Návštěvnický 

provoz byl proto částečně omezen. Z důvodu zavedených úsporných opatření bylo v měsících leden až 

březen 2012 uzavřeno detašované pracoviště Muzeum Bučovice. 

Počinem, který umožnil rozšířit výstavní aktivity, bylo otevření nového výstavního sálu přebudováním ze 

skladovacích prostor. Sál byl otevřen v červnu 2012 výstavou Čokoládové mámení a dostal název Zámecká 

komora. Muzeum tak získalo nejen dalších 80 m2 výstavní plochy, ale rovněž přímý přístup pro návštěvníky 

z pokladny do výstavních sálů. 

Stálé expozice 

V Muzeu Vyškovska, p.o. se nacházelo 8 stálých expozic, z nichž jedna (expozice Příroda Vyškovska) byla 

v průběhu listopadu 2012 deinstalována z důvodu její plánované změny a uvolnění výstavní místnosti pro 

instalaci výstavy k 120. výročí založení muzea, která proběhne v dubnu až prosinci 2013. Jedna expozice je 

instalována v detašovaném pracovišti Muzeum Bučovice. 

Expozice muzea dle data vzniku: 

Vyškovská lidová keramika: 1954 

Vyškovsko do roku 1850: 1972, menší úpravy 2005 

Národopisná expozice: 1973, úpravy 2007 

Příroda Vyškovska: 1979, úpravy 2004 (zrušena v listopadu 2012) 

Bučovice v dějinách: 1982 

Pravěk Vyškovska: 1989 

Síň Aloise Musila: 1990 

Vyškovsko od roku 1850: 1992, úpravy 1994 

Středověk: 2005 

Jak vyplývá z výše uvedeného stáří expozic, vznikla nejstarší expozice muzea před více než 50 lety, nejmladší 

z nich má 7 let. Ostatní jsou ze 70., 80. a začátku 90. let 20. století. Vzhledem k rychlému vývoji využívané 

techniky v posledních desetiletích, k současným trendům muzejních prezentací a požadavkům návštěvníků 

je tedy většina z nich daleko za hranicí své životnosti. 

Přesto všechno si většina expozic stále uchovává didaktický charakter a nejsou tedy alespoň pro školy, které 

činí velké procento návštěvnosti muzea, nezajímavé. 

V průběhu roku 2012 byl ve spolupráci s Akademickou společností Aloise Musila, o.s. připraven ideový 

návrh a libreto nově plánované expozice k životu a dílu Aloise Musila. 
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Realizované výstavy 

Ve výstavních prostorách muzea se uskutečnilo celkem 30 výstav, z toho 6 v Bučovicích a 3 v kapli sv. Anny 

(z nichž jedna byla reprízována v objektu muzea). Na sedmi autorských výstavách byly prezentovány 

exponáty ze sbírky Muzea Vyškovska a činnost odborných pracovníků. Jednalo se o výstavy: Velikonoční 

výstava (připravila etnografka), Kresby a akvarely Josefa Kachlíka (připravila historička umění), Svatopluk 

Souček – malíř, kreslíř, muzejník (připravila historička umění), Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově (připravila 

historička umění), České bible 16. – 19. století ze sbírky Muzea Vyškovska… a ještě něco navíc (připravil 

historik a výstavářka), 120 let bučovického Sokola (připravil historik), Hudební tradice Bučovicka & 150 let 

Hvězdy (připravil historik).  

 

Název výstavy Termín Výstavní sál

Vyškov – zámek

Nela a Josef Vojáčkovi: Fotografie a artefakty do 8. 1. 2012 GO

Arabela 4. 1. – 26. 2. 2012 VVS

Hieronymus Lorm. Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět 18. 1. – 1. 7. 2012 GO

Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči! 7. 3. – 11. 5. 2012 GV

Velikonoční výstava / Výstava patchworku 27. 3. – 15. 4. 2012 VVS

Dívám se, tvořím, prožívám 2. 5. – 10. 5. 2012 VVS

Miriam Blažková – prodejní výstava tapisérií 15. 5. – 27. 5. 2012 GV

Kresby a akvarely Josefa Kachlíka, tentokrát ze sbírek Muzea 

Vyškovska

16. 5. – 3. 6. 2012 VVS

Čokoládové mámení 6. 6. – 30. 8. 2012 ZK

Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník 6. 6. – 30. 12. 2012 GV

Proměny Vyškova 7. 6. – 24. 6. 2012 VVS

Fotografie Holíček 5. 7. – 2. 9. 2012 GO

Zkameněliny: archiv života 29. 6. – 9. 9. 2012 VVS

Jinýma očima 5. 9. – 30. 9. 2012 VVS

20 let činnosti Klubu „PAPRSEK“ 15. 9. – 30. 9. 2012 VVS, GO

Zahrady a sady v mikroregionu Drahanská vrchovina 2. 10. – 28. 11. 2012 GO

Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově 9. 10. – 18. 11. 2012 ZK

Pravdivost, Soucit, Snášenlivost 23. 10. – 8. 11. 2012 VVS

Kochánek: Prodejní výstava obrazů a grafiky 13. 11. – 18. 11. 2012 VVS

Cestou dlouhou k vánoční hvězdě putujeme 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013 ZK

V království hraček 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013 VVS

Ladislav Madlenák: Rakouské a ruské jednotky 1805 – 1809 

proti Napoleonovi

2. 12. – 30. 12. 2012 GO

Vyškov – kaple sv. Anny

Nový skautský dům ve Vyškově 13. 4. – 22. 4. 2012 ---

Život nemá limity 24. 4. – 4. 5. 2012 ---

Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově 8. 9. – 23. 9. 2012 ---

Bučovice

České bible 16. – 19. století ze sbírky Muzea Vyškovska ... a 

ještě něco navíc

do 8. 1. 2012 ---

120 let bučovického Sokola 4. 4. – 20. 5. 2012 ---

Hudební tradice Bučovicka & 150 let Hvězdy 30. 5. – 24. 6. 2012 ---

Káva aneb velké kouzlo malého zrnka 4. 7. – 2. 9. 2012 ---

Stavebnice Merkur 8. 9. – 25. 11. 2012 ---

Hračky ze staré půdy 5. 12. 2012 – 13. 1. 2013 ---
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Statistika činnosti a návštěvnosti 

  

Kategorie Např. Vyškov Bučovice

Expozice+výstavy 4 669 3 995
expozice 154

expozice + výstavy 785 3 995

výstavy zámek 3556

výstavy kaple sv. Anny 174

Kulturně výchovné akce 2 991 48
Přednášky 326 48

Výtvarná dílnička Kouzelný prsten 114

Plápolání v kapli sv. Anny 14. 2. 2012 100

Velikonoční dílnička pro děti i dospělé 31. 3. 2012 75

Velikonoční dílničky pro MŠ a ZŠ 74

Archeologické dílničky pro ZŠ 214

Animační programy Keramika 569

Prázdninové muzejní dílničky 258

Výprava do minulosti Země 42

Letní výtvarné dílničky 49

Animační program k výstavě Svatopluk Souček 187

Přednášky "S muzeem do školy" 395

Sv. Kateřina věši hósle do komina 140

Adventní muzejní dílničky 260

Koncerty 188

Konference, semináře, sympozia, workshopy 11 0
Workshop patchwork 11

Akce s volným vstupem 3 868 86
Muzejní noc 1350

Mezinárodní den muzeí 86

Den otevřených dveří 295

Dny evropského dědictví 2 054

Dny otevřených ateliérů (Porta culturae) 14

Svátek seniorů 2. 10. 90

Enyky benyky (ZUŠ Vyškov) 65

Ostatní 1 027 29
Burza minerálů, šperků a fosilií 291

Mikulášská besídka 512

Létající bazar 102

Badatelé 122 29

Návštěvnost celkem 12 566 4 158

Celkem Vyškov+Bučovice 16 724

Prezentace ve spolupráci s jinými institucemi 1 600
Muzeum zemědělských strojů Hoštice-Heroltice

1 600

Počet výstav připravovaných pro jiné organizace 

(instituce) 1
Konzultace k přípravě expozice v obci Komořany 1

prezentace historických 

zemědělských strojů ze 

sbírky Muzea Vyškovska

pro města, jiná muzea atp.

koncerty, přednášky, 

animační programy, 

dílničky

muzejní noc, dny 

evropského dědictví 

atp.
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Zápůjčky sbírkových předmětů 

Předměty z muzejní sbírky byly zapůjčovány zejména na výstavy, vědeckým institucím a vysokým školám: 

- zápůjčky pro vědecké účely organizacím: Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno, ÚAPP Brno, Ústav 

archeologie a muzeologie FF MU 

- zápůjčka předmětů z archeologické podsbírky Obci Holubice na dlouhodobou výstavu v obecním úřadu 

- zápůjčka z etnografické podsbírky do Hanáckého statku v ZOO PARKU Vyškov pro ukázku zpracování lnu 

v rámci akce Řemesla na statku 

- zápůjčka půlky z Hvězdlic z etnografické podsbírky občanskému sdružení Manner za účelem zhotovení 

kopií pro rekonstruované kroje 

- interní zápůjčka do Muzea Bučovice na výstavy 120 let bučovického Sokola, Hudební tradice Bučovicka 

a 150 let Hvězdy a Hračky z půdy 

- zápůjčka předmětů z historické podsbírky Městskému kulturnímu středisku Vyškov pro výstavu o 

atletice v Sokolském domě 

- zápůjčka hudebního archívu Ant. Tučapského Mgr. Korbičkovi, PhD. za účelem vědeckého zpracování  

Za evidence smluv o výpůjčkách a zápůjčkách odpovídala organizační pracovnice. 

Expozice a výstavy připravované ve spolupráci s jinými organizace 

Etnografka a výstavářka spolupracovaly s obcí Komořany formou konzultací na přípravě expozice v obci. 

Byla navázána spolupráce s  Muzeem zemědělských strojů Hoštice – Heroltice, v rámci jehož expozice byly 

vystaveny historické zemědělské stroje z etnografické podsbírky Muzea Vyškovska. 
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Přednášky pro veřejnost v objektech muzea 

Pro veřejnost připravilo muzeum 12 přednášek v Muzeu Vyškovska a 2 v Muzeu Bučovice: 

Vyškov 

 10. ledna 2012: Jakub Turek – Jak přežít lavinu 

 14. února 2012: Roman Vehovský – Sedmileté putování po Asii a Austrálii 

 28. února 2012: Mgr. Dana Massowová – Hieronymus Lorm 

 13. března 2012: Lenka Babiánková – Karélie 

 10. dubna 2012: Jakub Řeháček – Norsko 

 15. května 2012: Jakub Turek – Jak si užít hory 

 12. června 2012: David Švejnoha – Život v Africe 

 11. září 2012: David Švejnoha – Venezuela 

 9. října 2012: RNDr. Ivan Mrázek – Vulkány, jezera, oceán – pacifická zóna Nikaraguy 

 10. 11. 2012: Gerda Odehnalová – Minerály, využití jejich energie pro vytváření pohody ve 

vlastním životě i prostředí 

 13. listopadu 2012: RNDr. Ivan Mrázek – Toulky Kykladami – za sněhobílým mramorem na 

ostrov Paros 

 11. prosince 2012: František Šesták – Z Čech až na konec světa 

Bučovice 

 Mgr. Dana Massowová: Jordánsko – brána do Blízkého východu 

 PhDr. Roman Doušek, Ph.D.: Lidová magie 

Přednášky mimo muzeum na konferencích a seminářích 

- účast Ing. Jana Buřivala na semináři Terénní fotodokumentace (přírodovědné obory) pořádaném 

Moravským zemským muzeem (CITEM – Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) 

ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 5. června 2012 v Olomouci, příspěvek na téma: 

Postprocessing a katalogizace digitálních fotografií 

- účast Ing. Jana Buřivala na semináři Terénní fotodokumentace (humanitní obory) pořádaném 

Moravským zemským muzeem (CITEM – Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví) 

ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 12. září 2012 v Olomouci, příspěvek na téma: 

Zpracování digitálních fotografií pomocí open source programů 

- účast PhDr. Jiřího Setinského na kolokviu Tajemství starého myslivce v dubnu 2012 v Ústí nad Labem, 

příspěvek na téma: Obecní dávka z lihových nápojů 
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Akce 

Muzeum se již po osmé připojilo k akci Festival muzejních nocí, a to 25. května 2012 uspořádáním akce VIII. 

vyškovská muzejní noc. Do realizace se zapojili také studenti Gymnázia Vyškov z projektu Oživlá historie, 

Dům dětí a mládeže Vyškov a Nadace Letecké historické společnosti Vyškov. Pro návštěvníky byl kromě 

volného vstupu na výstavy, expozice a do historického sklepení připraven i poutavý doprovodný program 

(vystoupení šermířů, rozličné taneční a hudební produkce, ohňová show) a muzejní kvíz. Historický autobus 

ze sbírek Nadace LHS Vyškov převážel návštěvníky do leteckého muzea. Akci finančně podpořilo město 

Vyškov, a to dotací ve výši 10 000 Kč. 

S cílem představit návštěvníkům zákulisí práce muzea byla dne 12. června 2012 uspořádána akce Den 

otevřených dveří Muzea Vyškovska. Po celý den se odborní pracovníci věnovali návštěvníkům muzea, kteří 

měli volný vstup do všech stálých expozic, na právě probíhající výstavy a do zámeckého sklepení. Pro 

návštěvníky byly připraveny komentované prohlídky a ukázky práce konzervátora. Muzeum navštívilo 295 

osob. 

Organizace se zapojila také do akce Dny evropského dědictví, která ve Vyškově probíhala ve dnech 8. –

 9. září 2012. Muzeum návštěvníkům zpřístupnilo všechny výstavní a expoziční prostory, historické sklepení 

a objekt špitálku a kaple sv. Anny. Na sobotu 8. září zajistilo muzeum za finanční podpory města Vyškova ve 

výši 10 000 Kč doprovodný program (hudební vystoupení a taneční vystoupení, dobovou střelnici). V nově 

opravené kapli sv. Anny (oprava omítek a nová výmalba) byla instalována výstava Příběh kaple sv. Anny ve 

Vyškově. 

Svátek seniorů – v roce 2012 se muzeum již podruhé připojilo k projektu „Svátek seniorů“ a 2. 10. 2012 bylo 

pro všechny seniory nad 55 let věku otevřeno zdarma. Muzeum navštívilo 90 osob. Na propagaci akce 

muzeum spolupracovalo s Kontaktním místem Senior Point Vyškov. 

V pořadí již pátou prodejní burzu minerálů, šperků a fosilií navštívilo v sobotu 10. listopadu 2012 celkem 

291 návštěvníků. Ti měli možnost zúčastnit se i doprovodné přednášky o využití energie minerálů.  

Svatá Kateřina věši hósle do komina – v sobotu 25. listopadu 2012 Dětský folklorní hanácký soubor 

Klebetníček a Hanácký folklórní soubor písní a tanců Trnka Vyškov symbolicky pověsili v muzeu „hósle do 

komina“ a připomněli tak tradici kateřinských zábav, posledních před obdobím adventu a Vánoc. Akce se 

zúčastnilo 140 návštěvníků. 

Koncerty 

V průběhu roku 2012 se v muzeu konaly dva koncerty: 7. června 2012 koncert Hudební školy AM Vyškov a 

21. prosince 2012 se uskutečnil koncert SPS Re-canto Vyškov. Koncertů se zúčastnilo 188 návštěvníků. 

Publikační činnost 

Byl vydán Zpravodaj Muzea Vyškovska, který představil veřejnosti výsledky činnosti odborných pracovníků. 

Ve Zpravodaji jsou zastoupeny přírodní vědy, historie, archeologie, konzervátorství i výstavní činnost. 

Publikaci Osobnosti Vyškova, která vychází z textů výstavy pořádané v roce 2011, vyšla v prosinci 2012. 

Připomíná již nežijící významné rodáky a krajany z Vyškova – osobnosti, které se ve Vyškově narodily nebo 

zde žily a pracovaly. Jsou zde především představeni rodáci a krajané působící v oblasti politiky, místní 

kultury, vědy, literatury, hudby, divadla a filmu, výtvarného umění a sportu. Jedná se o medailonky 32 lidí, 

kteří nějakým způsobem vynikli ve svém oboru, ať už v místním měřítku nebo mimo region. Osm z nich je 
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nositelem čestného občanství města Vyškova. Řada dalších rodáků a krajanů je představena alespoň 

stručným přehledem. Vydání publikace finančně podpořilo město Vyškov, a to grantem ve výši 15 000 Kč. 

K výstavě Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník, byl za finanční podpory města Vyškov ve výši 7 000 Kč 

vydán bulletin přestavující Svatopluka Součka, který se aktivně mnoha činnostmi podílel na kulturním 

rozvoji Vyškova, a jeho dílo. 

Doprovodné aktivity k výstavám a expozicím 

Výtvarná dílnička Kouzelný prsten pro rodiče s dětmi byla připravena k výstavě Arabela. Muzejní pedagožka 

účastníky dílničky nejprve provedla zábavnou formou výstavou kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu, 

poté si každý vytvořil svůj vlastní „kouzelný prsten“ ze skleněných korálků a kovových komponentů. Dílnička 

se uskutečnila 5x a zúčastnilo se jí celkem 114 osob. 

Soutěž o nejoriginálnější velikonoční kraslici se uskutečnila v rámci Velikonoční výstavy, kde byly soutěžní 

kraslice vystaveny. Zúčastnilo se jí celkem 19 soutěžících (z toho 4 školy). 

Workshop Patchwork se uskutečnil 28. 3. 2012 jako doprovodný program k výstavě patchworku. Odborná 

lektorka přiblížila tuto tradiční techniku sešívání látky a pod jejím dohledem si účastnice ušily patchworkový 

výrobek. Celkem přišlo 11 osob. 

Výprava do minulosti Země – doprovodný program k výstavě Zkameněliny: archiv života. Děti se mohly 

ponořit do tajů geologické minulosti, hledat zkameněliny a jiné pozůstatky fosilních živočichů, poskládat 

trilobita nebo si zahrát pexeso se zkamenělinami. Celkem se program uskutečnil 10x, 42 účastníků. 

Zážitkový výchovně vzdělávací program ke stálé expozici Vyškovská lidová keramika byl zaměřený 

především výtvarně, na hmatové poznávání, na práci ve skupinách apod. Program se uskutečnil pod 

vedením muzejní pedagožky v červnu 2012 celkem 4x pro 83 účastníků:  

 Ve znamení skákajícího jelena pro MŠ a 1. – 3. ročník ZŠ 

 Čtyři barvy stačí pro 4. – 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia 

Animační program ke stálé expozici Vyškovská lidová keramika probíhající ve dvou částech je určen pro MŠ, 

ZŠ a SŠ. V první části se žáci učí pracovat s hlínou a vymodelují si svůj výrobek, který si po vypálení ve druhé 

části programu ozdobí svými vlastními motivy. K programu je zpracován pracovní sešit pro každý typ školy. 

Celkem se v roce 2012 uskutečnilo 22 programů pro 486 žáků. 

Letní výtvarné dílničky ke stálé expozici Vyškovská lidová keramika 

 25. 7. 2012 – Země, hlína, džbán – 24 účastníků si vymodelovalo svůj vlastní hliněný výrobek, 

který si po vypálení odnesli domů  

 10. 8. 2012 – S lehkostí... – 25 účastníků si vyzkoušelo tradiční zdobení habánské keramiky na 

připravený džbánek, který si po vypálení odnesli domů 

Animační program k výstavě Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník – v rámci programu, který vedla 

historička umění, se žáci seznámili zajímavou a hravou formou s dílem a osobností malíře Svatopluka 

Součka a vyzkoušeli si roli studenta malířství, poznali různé malířské techniky a nakreslili si obrázek „krok za 

krokem“. K výstavě byl zpracován pracovní sešit. Celkem proběhlo 7 programů pro 187 žáků. 

Historička umění připravila k výstavě Kresby a akvarely Josefa Kachlíka pracovní sešit pro školy. 
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Odborní pracovníci poskytovali na požádání pro skupiny návštěvníků (zájezdy, školy) výklady k expozicím. 
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Muzejní knihovna 

Muzejní knihovna, která je zapsaná dle zákona č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v evidenci 

knihoven Ministerstva kultury pod evidenčním číslem 5761/2003, čítala k 31. 12. 2012 celkem 12 131 

knihovních jednotek. Roční přírůstek byl 185 knihovních jednotek. Počet uskutečněných výpůjček v roce 

2012 byl 62. 

Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi 

Vyškovsko 

Pokračovala navázaná spolupráce se školami, s regionálními a místními spolky, organizacemi a institucemi. 

Muzeum spolupracuje s kulturními organizacemi zřizovanými městem (Knihovna Karla Dvořáčka; Městské 

kulturní středisko – spolupráce na kulturních akcích: muzejní noc, výstavy), spolupráce s Domem dětí a 

mládeže (muzejní noc, program pro příměstské tábory), se ZUŠ Vyškov (vystoupení na vernisážích a akcích 

muzea, besedy k výstavám pro žáky výtvarného oboru atp.), s kronikáři regionu, s Městem Vyškovem (Dny 

památek atp.), s občanským sdružením SHŠ Armet, se ZOD Haná (společná prezentace historických 

zemědělských strojů), s Nadací LHS Vyškov, občanským sdružením Drnka aj. 

Botanik poskytoval konzultace starostovi města Vyškov a odboru životního prostředí Městského úřadu 

Vyškov k problematice veřejné zeleně ve Vyškově. 

Bučovice 

Probíhala spolupráce s Městskou knihovnou v Bučovicích, Informačním a kulturním střediskem Bučovice, 

spolupráce s Židovskou obcí v Brně a Okrašlovacím spolkem při přípravě pamětní síně v márnici 

bučovického židovského hřbitova a se státním zámkem Bučovice na pořádání kulturních akcí. 

Odborné služby pro školy 

- řada konzultací ke studentským pracím 

- vedení stážistů/praktikantů (pracoviště dějin umění, etnografie, archeologie, historie, konzervace a 

ekonomicko-provozní) 

- odborné výklady k expozicím pro školní skupiny 

- přednášky ve školách v rámci projektu „S muzeem do školy“ 

Přírodovědné pracoviště 

- spolupráce botanika s Gymnáziem Vyškov; v rámci projektu komplexního přírodovědného praktika 

probíhá série přednášek, seminářů a terénních exkurzí; botanik přednesl 1 z přednášek na téma 

„Rostlinná společenstva“ a poskytoval odborné konzultace. 

- sestavení seznamu chráněných a ohrožených rostlin z herbáře Muzea Vyškovska pro Jihočeskou 

univerzitu 

 

Pracoviště dějin výtvarného umění 

- spolupráce se ZUŠ Vyškov: beseda pro žáky ZUŠ atp. 
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- materiály pro studenty ke studentským pracím 

Muzeum Bučovice 

- konzultace a odborná oponentura studentských prací – FF MU, připravované publikace o Bučovicích, 

příprava podkladových materiálů pro studenty dle jejich požadavků 

Odborné služby pro veřejnost 

Všichni odborní pracovníci komunikují průběžně s badateli, připravují jim požadované materiály a 

fotodokumentaci. 

Přírodovědné pracoviště 

- komunikace s badateli o přírodu, ochranu přírody atd. i s profesionálními botaniky  

Pracoviště dějin výtvarného umění 

- konzultace k problematice výtvarného umění, památek apod. 

- spolupráce s kronikáři – průběžně formou konzultací a vyhledávání fotodokumentace 

Historické pracoviště 

- spolupráce s kronikáři – průběžně formou konzultací 

- zpracování recenze na článek PhDr. Petra Přebindy, Ph.D. Působení kněze a pozdějšího orientalisty 

Aloise Musila v Moravské Ostravě 1891 – 1895 pro sborník Ostrava 

Archeologické pracoviště 

- spolupráce s lokálními zájemci o archeologii (konzultace nálezů, konzultace k jejich připravovaným 

publikacím, návštěva nových lokalit) 

- odborný výklad k expozici pravěku a středověku pro jednotlivce s možností přímého kontaktu se 

skutečnými archeologickými nálezy 

Muzeum Bučovice 

- spolupráce s vlastivědnými badateli z Bučovic a přidružených a okolních obcí, poskytování konzultací a 

příprava materiálů k jejich publikacím (např. publikace Ing. Miloslava Michalčíka, Ph.D.: Bučovice mé 

rodné město), tvorba rešerší (např. pro obec Komořany) 
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Pokračování a rozšíření projektů započatých v roce 2011 

Muzejní dílničky  

Nově se konala tvořivá dílnička pro děti i dospělé zaměřená na pletení pomlázek a výrobu velikonočních 

dekorací spojená s ukázkou tradičního zdobení kraslic slámou, pletení pomlázek z vrbového proutí a 

paličkování. Uskutečnila se 31. 3. 2012 a zúčastnilo se jí 75 návštěvníků. 

Velikonoční muzejní dílničky pro školy proběhly od 2. do 4. 4. 2012 a zúčastnilo se jich 74 dětí ze ZŠ a MŠ. 

Byly zaměřeny na zdobení kraslic různými technikami a seznámení dětí s významem velikonočních svátků a 

zvyků. 

Archeologické dílničky pro školy – pod vedením archeoložky se uskutečnilo 10 dílniček pro 214 žáků. 

Prázdninové muzejní dílničky byly zaměřeny na výrobu „pravěkých předmětů“. Děti si vyzkoušely vyrobit 

drátěné ozdoby, keramické korálky a plastiky, usoukat svou vlastní niť z ovčí vlny nebo si mohly zkusit vrtání 

střepů. Pro mladé badatele bylo připraveno pískoviště s archeologickými nálezy v zámeckém sklepení. 

Celkem se během července a srpna uskutečnilo 27 dílniček, kterých se zúčastnilo 258 účastníků. 

Adventní muzejní dílničky pro mateřské a základní školy a veřejnost zaměřené na tvorbu vánočních ozdob 

z tradičních materiálů a na lidové vánoční zvyky. Celkem 16 dílniček, 260 osob. 

Animační programy  

Od školního roku 2011/2012 muzeum nabízí zejména pro školní skupiny tzv. muzejní animace – výukový 

výklad k výstavám zábavnou a zároveň poučnou formou. Muzeum nemělo v roce 2012 žádného kulturně 

výchovného pracovníka, který by mohl takovéto programy zajišťovat. Byly tedy poskytovány převáženě 

prostřednictvím externích pracovnic, které mají odpovídající vzdělání, nebo odbornými pracovníky. 

V roce 2012 byla nabídka programů rozšířena i o animační programy ke stálé expozici, a to k expozici 

Vyškovská lidová keramika. 

Uspořádané animační programy k výstavám a expozici – viz výše str. 9 – 10 této Zprávy, kapitola I. 3, bod 

Doprovodné aktivity k výstavám a expozicím. 

Projekt „S muzeem do školy“ 

Nabídka dosavadních 7 přednášek, které žákům a studentům škol Vyškova a jeho regionu představují 

obecněji vyučovaná témata na podmínkách vyškovského regionu a také přibližují činnost muzea, byla v roce 

2012 nově rozšířena o přednášku Osobnosti Vyškova. K přednáškám jsou vytvořeny počítačové prezentace, 

pracovní sešity a jsou doplněny ukázkou skutečných sbírkových předmětů. Odborní pracovníci v roce 2012 

uskutečnili ve školách 15 přednášek pro 395 žáků. 
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Přírodovědné pracoviště (Ing. Jan Buřival) 

- zpracování výsledků průzkumu v terénu (zakonzervování herbářového materiálu, přepisování a třídění 

poznámek a údajů, doplňování popisu k fotografiím) 

- průzkum v terénu – výstupem článek ve Zpravodaji Muzea Vyškovska (Rostlinná společenstva údolí 

Velké Hané, spoluautor Ivan Novotný) 

Pracoviště dějin výtvarného umění (Mgr. Zdeňka Jeřábková) 

- spolupráce s NPÚ, ú.o.p. v Brně – informace, konzultace, připravování podkladových materiálu a 

fotodokumentace k realizovaným opravám památek vyškovského regionu 

- podílení se na připravované publikaci o Hvězdlicích – příprava fotografií z fotoarchivu Muzea Vyškovska, 

konzultace 

- zpracování článku do Zpravodaje Muzea Vyškovska na téma Poklady pozdně gotického sochařství 

ve výtvarném fondu Muzea Vyškovska 

Historické pracoviště (Mgr. Renata Kotulánová) 

- pokračování ve zpracování tématu Vyškov v 19. a 1. polovině 20. století se zaměřením na osobnosti 

Vyškova – výstupem publikace „Osobnosti Vyškova“ 

- výzkum v Centru pro československá exilová studia při katedře historie FF UP v Olomouci, v Národním 

archivu v Praze a v MZA, SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna se zaměřením na osobu Františka 

Uhlíře – výstupem článek ve Zpravodaji Muzea Vyškovska (František Uhlíř. Příspěvek k osudům politika 

a kněze) 

Etnografické pracoviště (Mgr. Petra Minářová) 

- zpracování článku do Zpravodaje Muzea Vyškovska na téma Vánoční výstavy v muzeu 

Konzervátorské pracoviště (Mgr. Viktor Palíšek) 

- zpracování článku do Zpravodaje Muzea Vyškovska na téma Oprava skleníkové skříně 

Archeologické pracoviště (Mgr. Klára Rybářová) 

- zajišťování archeologických dohledů (a případných záchranných archeologických výzkumů) při 

aktuálních výkopových pracích v regionu 

 Křižanovice Za kostelem a U kostela 

 kostel Všech svatých ve Starých Hvězdlicích 

 Cyklostezka Čechyně – Slavíkovice  

 Baljer-Zembrod Rousínov 

 Bučovice, místní část Černčín – kanalizace 

 Bučovice, místní část Marefy – kanalizace 

 Vyškov – nám. Čsl. armády 112/1 
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- identifikace nových archeologických lokalit pomocí terénních sběrů a sledování stavu nemovitých 

archeologických památek – sběr v Rousínově, kontrola lokality Rychtářov – Hrádek, Bučovice – Hrádek 

- publikování výsledků archeologických výzkumů v Přehledech výzkumů – detektorové nálezy 

Lukáše Černého z r. 2011 

- článek do Zpravodaje Muzea Vyškovska na téma Nové přírůstky v archeologické sbírce Muzea 

Vyškovska. Kovové nálezy Lukáše Černého z k.ú. Drnovice, k.ú. Radslavice a k.ú. Vyškov 

- zpracování výsledků průzkumů v terénu 

a) nálezové zprávy: 

- 1/12 – Staré Hvězdlice – kostel Všech svatých 

- 2/12 – Vyškov – nám. Čsl. Armády 112/1 

- 3/12 – Křižanovice (u Bučovic) – schodiště ke kostelu 

- 4/12 – Křižanovice (u Bučovic) – obytný soubor za kostelem 

b) zprávy o negativním zjištění: 

- Rousínov – hala s administrativní budovou 

- Čechyně – Slavíkovice – společná stezky pro chodce a cyklisty (I. etapa) 

- Vyškov, Sportovní centrum Štěpána Klapila – sklad sportovního nářadí 

- Vyškov, Křečkovská ul. – stavební úpravy NN 

- podávání hlášení o začátku a ukončení archeologických výzkumů a dohledů AÚ AV ČR Brno, v.v.i., 

vypracování nálezových zpráv z výzkumů a jejich předávání AÚ AV ČR Brno, zapisování do programu 

Megalit 

- aktualizace Státního archeologického seznamu ČR 

- účast na Jihomoravských archeologických komisích 

- účast na konferenci Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 

- účast na semináři Archeologické výzkumy a pedagogická prezentace v muzeu „Život před 1800 lety – po 

stopách Germánů“ 

Muzeum Bučovice (PhDr. Jiří Setinský) 

- výzkum v MZA, SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna byl zaměřen na spolkový život a kulturní život 

v Bučovicích a byl podřízen přípravě autorských výstav muzea podle vlastních scénářů. Dále zde proběhl 

výzkum problematiky výběru nápojové dávky v Bučovicích v posledních desetiletích 19. a počátkem 20. 

století, jehož výstupem byl referát Obecní dávka z lihových nápojů na kolokviu Tajemství starého 

myslivce v dubnu 2012 v muzeu v Ústí nad Labem a příspěvek na toto téma do sborníku. 

- ve sborníku Regionálního muzea v Mělníce publikován příspěvek o historii vinařství na Vyškovsku 

(z konference konané v roce 2010) 

- článek do Zpravodaje Muzea Vyškovska na téma Sbírka pečetních typářů a razítek v bučovickém muzeu 
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Jak činnost muzea, tak pořádané výstavy a akce jsou pravidelně propagovány v místním tisku (Vyškovský 

zpravodaj, Vyškovský deník, Region), v regionální kabelové televizi VYMIK (jejím prostřednictvím také na 

kanále kabelové televize UPC), na serveru www.vevyskove.cz. Plakáty na výstavy a akce muzea jsou 

umisťovány v Turistickém informačním centru, v místních kulturních institucích (Knihovna Karla Dvořáčka 

Vyškov, Městské kulturní středisko Vyškov), DDM Vyškov, ZUŠ Vyškov, dále pak v ZOO PARKU Vyškov, 

Aquaparku Vyškov atd.  

Výstavy a akce jsou propagovány také na Radiu Čas a v internetové i tištěné verzi časopisu Program 

Brněnsko. 

Výstavy a další akce v Muzeu Bučovice jsou propagovány v  kabelové televizi Bučovický region, plakáty jsou 

vyvěšovány v Informačním a kulturním středisku, v Knihovně Anny Šperkové, v pokladně Státního zámku 

Bučovice, na vývěskách před zámkem a roznášeny do škol. Město Bučovice uveřejňuje pozvánky na naše 

akce také na svých webových stránkách. 

Všechny pozvánky pravidelně rozesíláme e-mailem všem obcím okresu Vyškov, základním i středním školám 

na Vyškovsku, na mateřská centra a zařízení pro seniory apod. 

Informace o výstavách a akcích jsou umisťovány na stránkách Asociace muzeí a galerií ČR na portálech 

www.museum.cz, www.jizni-morava.cz, www.listyjm.cz, www.rodinnepasy.cz, www.seniorpasy.cz. 

Muzeum prezentuje svou činnost také na vlastních webových stránkách, na sociálních sítích Facebook a 

Twitter.  

Ve spolupráci s Vyškovským deníkem jsme připravili soutěže pro čtenáře o volné vstupenky na výtvarnou 

dílničku Kouzelný prsten, Velikonoční výstavu/Výstavu patchworku a výstavy Čokoládové mámení a 

Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník. V rámci této spolupráce bylo muzeum zdarma inzerováno také 

v celorepublikově vydaném „deníku speciál“. 

Na propagaci akce „Svátek seniorů“ jsme spolupracovali s Kontaktním místem Senior Point Vyškov, kam 

pravidelně také zasíláme všechny pozvánky na naše výstavy a další akce. 

  

http://www.vevyskove.cz/
http://www.museums.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.listyjm.cz/
http://www.rodinnepasy.cz/
http://www.seniorpasy.cz/
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Činnost muzea probíhala v souladu se zpracovaným Plánem činnosti organizace na rok 2012, a to jak 

v oblasti hlavní činnosti, tak v oblasti péče o majetek. 

Chod muzea byl u vybraných činností zabezpečen následujícími pracovníky: 

BOZP, požární prevence  Mgr. Viktor Palíšek, konzervátor 

Správa budov    Ing. Michal Juhaňák, ekonom 

Statistika ekonomická   Ing. Michal Juhaňák, ekonom 

Statistika muzejní   Ivana Fleková, organizační pracovnice 

Účetní uzávěrka   Ing. Michal Juhaňák, ekonom 

Zprávy o činnosti   Mgr. Monika Pelinková, ředitelka 

Ing. Michal Juhaňák, ekonom 

Mgr. Renata Kotulánová, vedoucí OOČ 

Spisová služba    Ivana Fleková, organizační pracovnice 

Dokumentace sbírek + CES  Mgr. Zdeňka Jeřábková, dokumentátorka 

Mgr. Renata Kotulánová, vedoucí OOČ 

Dokumentace činnosti muzea  Mgr. Zdeňka Jeřábková, dokumentátorka,  

Jana Vlachová, dokumentátorka Bučovice 

Mgr. Renata Kotulánová, vedoucí OOČ 

Ivana Fleková, organizační pracovnice 

 

 

 

- standard místní dostupnosti – plněn 

- standard časové dostupnosti – plněn 

Z důvodu zavedených úsporných opatření bylo v měsících leden až březen 2012 uzavřeno detašované 

pracoviště Muzeum Bučovice. Od listopadu 2011 do dubna 2012 byl omezen návštěvnický provoz 

v objektu zámku ve Vyškově v souvislosti s probíhajícími opravami elektroinstalace. 

- standard ekonomické dostupnosti – plněn 

- standard fyzické dostupnosti – není bezbariérový přístup (pouze částečně bezbariérově přístupné jsou 

výstavní prostory v přízemí – 285 m2 výstavních ploch) 
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Organizace hospodařila v roce 2012 pouze v hlavní činnosti. K 31. 12. 2012 vykazovalo Muzeum Vyškovska, 

p.o., zlepšený hospodářský výsledek ve výši 231 975,44 Kč. 

 

 

Celkové náklady za sledované období roku 2012 činily 9 168 tis. Kč.  

Náklady v tis. Kč Upravený plán Skutečnost

Spotřeba materiálu 232 270

Spotřeba energie 615 674

Spotřeba - vodné 30 13

Prodané zboží 10 9

Opravy a udržování 839 892

Cestovné 22 25

Náklady na reprezentaci 15 9

Ostatní služby (výstavy, poštovné, telefony, tisky, nájem, …) 857 831

Osobní náklady 5 494 5 403

Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění, ...) 18 6

Odpisy dlouhodobého majetku 636 668

Náklady z drobného dlohoudobého majetku 308 368

CELKEM 9 076 9 168  

 

Organizace v roce 2012 hospodařila s finančními prostředky v celkové výši 9 400 tis. Kč. 

Výnosy v tis. Kč Upravený plán Skutečnost

Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 7 917 7 917

Příspěvek na provoz od zřizovatele  účelově určený 695 695

Účelový příspěvek z rozpočtu města Vyškov 42 42

Neinvestiční dotace ze SR 37 37

Výnosy z prodaného zboží 10 9

Výnosy z prodeje služeb 173 198

Výnosy z pronájmu 87 98

Zapojení fondů 0 33

Jiné ostatní výnosy 115 371

CELKEM 9 076 9 400  

 

Výnosy celkem   9.400.622,55 Kč 

Náklady celkem   9.168.647,11 Kč 

Hospodářský výsledek     231.975,44 Kč 
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AÚ AV ČR Archeologický ústav Akademie věd ČR 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CES  Centrální evidence sbírek 

FF MU  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 

FF UP  Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

GO  galerie Orion 

GVV  galerie Ve věži 

MŠ  Mateřská škola 

MZA  Moravský zemský archiv 

NPÚ  Národní památkový ústav 

OOČ  Oddělení odborných činností 

SOkA  Státní okresní archiv 

SR  Státní rozpočet 

ÚAPP  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. 

VVS  Velký výstavní sál 

ZK  Zámecká komora 

ZŠ  Základní škola 

ZUŠ  Základní umělecká škola 

 

 


