
Památky Vyškova

Obsah:

Úvod - první doložená zmínka o Vyškově a další rozvoj. Výhodná poloha na křižovatce 

obchodních cest (model středověkého Vyškova), opevnění města, přístup ze tří hlavních 

komunikačních tras - Brna, Kroměříže a Olomouce umožňovaly tři městské brány, v 19. 

století byly zbořeny.

Zámek - původně gotický hrad z 15. století byl přestavěn za biskupa Karla z Lichtenštejna 

dle projektu Giovanniho Pietra Tencally v letech 1665 -1682.

Zámecká zahrada existovala již v 15. století, po švédském vpádu ji obnovil biskup Karel 

z Lichtenštejna. Architektonickou dominantou zahrady je lodžie z roku 1673. V průčelí má 

7 arkád s toskánskými sloupy, horní část zdobí balustráda.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  byl postaven v letech 1464-1466. Z období pozdní gotiky 

se dochoval jižní profilovaný portál. Kaple sv. Otýlie je z roku 1692. 

Radnice na náměstí byla postavená v renesančním slohu v roce 1569. Na budovu radnice 

navazuje úzká ulička, překlenutá rozpěrnými oblouky, tzv. prampouchy.

Morový sloup je dílem sochaře Christiana Pröbstla z roku 1719. Radní ho nechali postavit při 

morové epidemii, která ve Vyškově trvala padesát let. 

Barokní kašna s motivem Ganymeda na orlu je z 18. století. 

Studna na náměstí je z roku 1839, v roce 1950 na ni sochař Vojtěch Hořínek vytesal znak 

Vyškova.

Kaple sv. Anny je stavbou ze 16. století s gotickými reminiscencemi. V interiéru jsou 

dochovány fragmenty renesančních nástěnných maleb, které jsou signované rokem 1584. 

U kaple je budova bývalého městského špitálku s pozdně renesančním antikizujícím 

portálem.

Kostel  P. Marie  kapucínského řádu založil kardinál František Ditrichštejn v roce 1617. 

Kaple sv. Michala v Brňanech vznikla dostavbou části sakristie původního gotického 

kostela, který byl zbořen kolem roku 1806. 

- prezentace památek na DVD a fotografiích
- doba trvání: 1 vyučovací hodina
- pracovní list

Garant Mgr. Zdeňka Jeřábková Kontakt
e-mail: jerabkova@muzeum-
vyskovska.cz
tel. č.: 517 348 040, mobil 731 517 211



Jak se dělá archeologie

Obsah:
1. Co je to archeologie
2. Jak se minulost dostane pod zem a co se dochová
3. Zkoumání krajiny – sběry, letecká archeologie, geofyzikální průzkum
4. Terénní výzkum

- jak poznáme archeologický objekt
- zkoumání archeologického objektu
- dokumentace archeologického objektu

5. Laboratorní zpracování nálezů – ošetření, třídění a skládání, evidence
6. Vypracování nálezové zprávy
7. Co se stane s nálezy získanými při archeologickém výzkumu + památková péče v ČR

- ukázky archeologických nálezů
- doba trvání: 1 vyučovací hodina

Garant Mgr. Klára Rybářová Kontakt
e-mail: rybarova@muzeum-vyskovska.cz
tel. č.: 517 348 040

Pravěk a raná doba dějinná na 
Vyškovsku

Obsah:

1. Dělení pravěku a rané doby dějinné

2. Starší doba kamenná 

3. Střední doba kamenná

4. Mladší doba kamenná

5. Pozdní doba kamenná

6. Doba bronzová

7. Starší doba železná

8. Mladší doba železná

9. Doba římská

10. Období stěhování národů

11. Doba slovanská

– podnebí, fauna a flóra, člověk, nálezy, způsob výroby 

kamenných nástrojů

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

– podnebí a flóra, neolitická revoluce, nálezy

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

– podnebí a flóra, člověk, nálezy – starší doba bronzová, 

nálezy – střední doba bronzová, nálezy – období 

popelnicových polí

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

– podnebí a flóra, člověk, nálezy

- ke každému období ukázky archeologických nálezů

- doba trvání: 1 vyučovací hodina

- pracovní list (I. stupeň, II. stupeň ZŠ)

Garant Mgr. Klára Rybářová Kontakt
e-mail: rybarova@muzeum-vyskovska.cz
tel. č.: 517 348 040



Rok v lidových zvycích
(výroční zvykosloví)

Obsah:
1. Advent – Barbora, Mikuláš, Lucie, přástky, draní peří, roráty
2. Vánoce –   večeře: obiloviny, luštěniny (symbol plodnosti, hojnosti)

- věštebné praktiky: pouštění skořápek, házení střevíce, ...
- půlnoční, Štěpán, Nový rok – výměna čeledi, Tři krále

3. Masopust – svatby, zabijačky, zábavy, konec masopustu, končiny, ostatky, fašanky,
                     průvod (medvěd, žid, policajt, děcko), pochovávání basy
4. Velký půst – Popeleční středa, 6 postních nedělí
5. Velikonoce – Sazometná či Škaredá středa, honění Jidáše
6. Nanebevstoupení Páně – 40 dnů po Velikonocích
7. Svatodušní svátky (Letnice) – 50 dnů po Velikonocích, jízdy králů
8. Období sklizně – senoseče, žně, vinobraní
9. Hody – císařské (havelské)

- doba trvání: 1 vyučovací hodina
- pracovní list

Garant Mgr. Petra Minářová Kontakt
e-mail: minarova@muzeum-vyskovska.cz
tel. č.: 517 348 040

Vyškov v průběhu staletí

Obsah:
1. Pustiměř centrem oblasti
2. Ze zemědělské osady městem olomouckých biskupů
3. Středověký Vyškov – vzhled města, život obyvatel
4. Dopad válek husitských a uherských
5. Rozkvět v 16. stol.
6. Důsledky třicetileté války
7. Zlatá éra za biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu
8. Proměny vzhledu města na dobových kresbách 18. stol.
9. Vyškov za napoleonských válek
10. Druhá polovina 19. století – počátky národního uvědomění, rozvoj průmyslu, spolkový 

život, proměny náměstí
11. Vítězství českého živlu poč. 20. stol.
12. I. světová válka, požár roku 1917 
13. Období 1. republiky
14. Dopad II. světové války

- ukázky dnes již neznámých předmětů denní potřeby
- časový rozsah: 1 vyučovací hodina
- pracovní list

Garant Mgr. Renata Kotulánová Kontakt
e-mail: kotulanova@muzeum-
vyskovska.cz
tel. č.: 517 348 040




