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I. ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, plní 
funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 muzejního zákona (zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy). Jejím hlavním posláním je tedy získávat, shromažďovat, 
trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti muzejní sbírky. 
Vědeckovýzkumná a odborná činnost organizace pak souvisí s vytvářením a správou tohoto 
sbírkového fondu, jeho prezentací a souvisejícím výzkumem. 

 
Muzeum a galerie v Prostějově shromáždilo za více než 120 let své existence velmi 

rozsáhlé sbírky. Dnešní muzejní sbírky čítají přes 282 tisíc inventárních čísel, což 
představuje asi něco kolem 400 tisíc sbírkových předmětů. Mezi hlavní tematické podsbírky 
muzea patří sbírka archeologická (nálezy z celého prostějovského regionu, například 
Starého Hradiska, Slatinek, Plumlova a dalších), botanická (vyšší rostliny a mechy, parkové 
rostliny aj.), geologická (sbírky paleozoologie, paleobotaniky, petrografie, geologie a 
mineralogie), historická (například mapy, plány, pečetidla, cechovní předměty, střelecké 
terče, fotografie, zbraně či písemnosti), národopisná (denní potřeby venkovského 
obyvatelstva, nástroje a formy, lidové malby na skle, dřevěné plastiky, majolika a lidová 
keramika), numismatická a faleristická (mince od počátků mincovnictví až po současnost, 
řády, medaile, svátostky a další), sbírka umění a užitého umění (obrazy, kresby, grafika, 
sochařská díla, vybavení domácnosti a životní styl měšťanských rodin zejména z 19. a 20. 
století a také významná a velmi cenná sbírka hodin a hodinek) a v neposlední řadě také 
sbírka literárních památek (korespondence prostějovských osobností, soubory dokumentů 
k prostějovské historii, zejména uměleckému životu ve městě a regionu, knihovna Petra 
Bezruče nebo pozůstalost Jiřího Wolkera).  Stavy a podmínky uložení sbírek jsou neustále 
sledovány a v případě potřeby jsou sbírkové předměty dle možností ošetřovány, 
konzervovány a restaurovány. 
 

Odborní pracovníci muzea, galerie i hvězdárny se věnují odborné badatelské činnosti 
a slouží současně jako odborní konzultanti badatelů z řad odborné i laické veřejnosti.  
 

Výstavní činnost Muzea a galerie v Prostějově je velmi rozsáhlá a je jednou 
z nejvýraznějších prezentačních forem instituce. Výstavní program je realizován v hlavní 
budově muzea na náměstí T. G. Masaryka 2, v budově Špalíčku v Uprkově ulici a tematické 
výstavy jsou realizovány i v prostorách hvězdárny v Kolářových sadech, kde probíhá další 
široká činnost – denní i noční pozorování Slunce, Měsíce a hvězd, spojené často 
s doprovodnými programy (pro tyto účely jsme nedávno získali i další nový moderní 
dalekohled, umožňující mj. programované elektronické ovládání), přednášky pro veřejnost, 
pedagogická činnost (programy pro základní a mateřské školy), zájmová činnost (kluby 
Hvězdárníček pro mladší děti a Gemini pro starší školní věk) a mnohé další. 

 
V roce 2015 bylo v muzeu a galerii realizováno celkem 22 výstav. Hlavní budova, 

která disponuje komfortními výstavními sály, nabídla velmi zajímavé výtvarné projekty, na 
kterých se prezentovala díla známých a uznávaných umělců, tvorba regionálních umělců, 
ale třeba i současné světové umění. 
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Kromě výstav a stálých expozic ovšem muzeum v minulém roce nabídlo veřejnosti 
mnoho dalších atraktivních akcí – od již tradičních a oblíbených besed, přednášek a 
komentovaných prohlídek výstav a městského centra po akce zcela nové, které muzeum 
pořádalo poprvé, jako tematické muzejní noci pro děti s přespáním v muzeu, hudební 
etnografická pásma a letní příměstský muzejní tábor pro děti. 

 
Některá další související opatření a činnosti v roce 2015, úspěchy: 
 

 K 1. 1. 2015 byla provedena reorganizace stávající struktury MGP, jejímž cílem bylo 
zefektivnění a zkvalitnění práce organizace při současné úspoře finančních 
prostředků. Provedené změny se osvědčily, kolektiv muzea mohl být doplněn o 
chybějící profese a došlo k výraznému zkvalitnění jeho týmové práce, což se 
projevuje nejen dovnitř organizace, ale i navenek. 

 Kromě příspěvku z rozpočtu zřizovatele na provoz a mzdy se podařilo navýšit příjem 
ze vstupného a získat prostředky z dalších zdrojů (Úřad práce - praxe mladých do 30 
let, těžce umístitelní nezaměstnaní a zdravotně postižení, statutární město Prostějov 
- výstavní panely astronomického oddělení, tisk publikace Přírodovědné studie 
Muzea Prostějovska). 

 V rámci ochrany sbírek a současně umožnění zkvalitnění badatelské činnosti bylo v 
organizaci nově zřízeno místo digitalizátora sbírkových fondů. Probíhalo postupné 
vybavování příslušnou technikou pro digitalizaci. 

 V souladu se zlepšením podmínek uložení sbírkových předmětů byla průběžně 
řešena problematika technického stavu objektu depozitářů (v objektu nového 
depozitáře proběhla v součinnosti s krajem sanace vlhkosti). 

 Pro zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a zkvalitnění práce proběhlo několik 
důležitých akcí: 

o bylo řešeno vybavení odborných pracoven v budově nového depozitáře, 
protože absence mobiliáře a techniky od jeho otevření v roce 2009 až do 
nedávné doby neumožňovala tyto prostory adekvátně využívat 

o v provozní budově muzea postupně probíhala výměna nábytku a modernizace 
technického vybavení 

o byla vybudována kuchyňka pro zaměstnance a jako zázemí pro vernisáže a 
další akce pro veřejnost – realizaci zajistilo a prostředky poskytlo statutární 
město Prostějov 

o proběhla celková výměna oken provozní budovy muzea – realizaci i v tomto 
případě zajistilo a prostředky poskytlo statutární město Prostějov 

 Vlastními silami byly připraveny dvě zcela nové stálé expozice – nová expozice 
geologie (za přispění jednorázové dotace 550.000 Kč z rozpočtu zřizovatele) a 
expozice národopisu – tzv. Hanácká světnička (vlastními prostředky převážně 
z běžného ročního provozního rozpočtu). Konečná instalace obou expozic musela být 
ovšem odložena na rok 2016 kvůli nálezu dřevomorky v podlahách obou sálů a 
nutnosti celkové výměny podlah. 

 Značně se rozšířila a zkvalitnila propagace muzea, galerie a hvězdárny na veřejnosti a 
spolupráce s médii (zvýšení počtu zpráv a reportáží v tisku, rozhlase i televizi, nové 
informační vitríny, postupná rekonstrukce www stránek, sociální sítě – facebook, 
twitter a další), což mělo bezesporu svůj podíl i na celkovém výrazném meziročním 
zvýšení návštěvnosti.  
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Mezi hlavní přetrvávající problémy, které komplikují činnost organizace, lze zařadit 
zejména: 
 

 omezené finanční prostředky na provoz i mzdy (roční provozní rozpočet organizace 
byl již po několikáté meziročně krácen průměrně o 5 %, což v situaci, kdy velkou část 
těchto prostředků spotřebují mandatorní výdaje, tedy povinné platby a odvody 
(energie, revize, odpisy, nejnutnější neodkladná údržba a opravy v případě havárií, 
nájem budov, které nejsou ve vlastnictví zřizovatele, zákonné odvody z mezd aj.), 
způsobuje, že na zkvalitňování práce organizace, modernizaci a jakékoliv nákupy nad 
minimum nezbytně nutné pro přežití nezbývá dostatek finančních prostředků; 
obdobně je tomu se mzdovými prostředky, které víceméně postačují pouze na krytí 
tarifních platů zaměstnanců, ne již na motivační odměny. 

 velmi omezená samostatná publikační a vydavatelská činnost organizace z důvodu 
nedostatku finančních prostředků (vysoké náklady na tisk muzejních zpravodajů, 
odborných Přírodovědných studií či katalogů významných výstav). 

 zásadně omezená možnost digitalizace kvůli z minulosti chybějícímu vybavení. 
 velký vnitřní dluh organizace v oblasti technického vybavení, mobiliáře i celkového 

stavu budov, který přetrvává již řadu let a za předchozích vedení nebyl řešen (byly 
prováděny jen nejnutnější opravy v případech havárie, absentovala i běžná údržba) – 
vzhledem k již uvedenému nedostatku finančních prostředků se bude muset řešit 
postupně řadu let, podle důležitosti a naléhavosti.  

  
Nastoupená cesta zkvalitnění práce i života organizace, která by měla vést nejen 

k dalšímu rozšiřování a zkvalitňování nabídky Muzea a galerie v Prostějově, p.o., pro 
odbornou i laickou veřejnost, ale také ke zlepšení pracovních podmínek a kvality práce 
zaměstnanců, bude pokračovat i v dalších letech. Cílem vedení organizace je, aby Muzeum a 
galerie v Prostějově, p.o., tedy muzeum, galerie a hvězdárna, jako unikátní instituce v 
rámci celého Olomouckého kraje, bylo důležitou součástí kulturního, společenského i 
odborného života nejen prostějovského regionu, aniž by přitom rezignovalo na své hlavní 
poslání – veřejně prospěšnou správu svých sbírek.  
 
 
 
 
V Prostějově 12. 4. 2015  
 
 
 

 
 

Mgr. Daniel Zádrapa, ředitel Muzea a galerie v Prostějově, p.o. 
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II. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 
 

Neinvestiční příspěvky od zřizovatele (v Kč): 

Název ukazatele  

Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutečné 
plnění za rok 

2015 

Příspěvek na provoz            4.310.000                 4.310.000 

Příspěvek na provoz-mzdové 
prostředky           6.986.000            6.986.000 

Příspěvek na provoz - odpisy           1.405.000           -1.429           1.403.571 
 

   Závazné ukazatele 2015 (v Kč): 

Název ukazatele  
Schválený 

rozpočet 2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutečné 
plnění za 
rok 2015 

Limit mzdových prostředků           6.986.000     6.986.000 

Příspěvek na provoz – odpisy            1.405.000               -1.429    1.403.571 

Odvody přísp.org. na účet zřizovatele            1.122.857     1.122.857 

Hospodářský výsledek                   9.000  -190.244,29 

 
   Účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2015: 

ÚZ Účel poskytnutí 
Dotace 
celkem Použito Vratka 

 20 provoz            4.310.000            4.310.000 0 

27 mzdy            6.986.000            6.986.000 0 

06 odpisy       1.403.571       1.403.571 0 

 
Ukazatelé nákladovosti: 

Č. ř. Ukazatel v Kč / % 

1. Celkové náklady (tř. 5 celkem) 14.207.703,27/100% 

2. Mzdové náklady celkem (účet 521) 7.290.190,00/51,09% 

3. 
Zákonné soc. pojištění a soc. nákl. celkem (účet 524 a 
527)  

2.624.845,04/18,39% 

4. Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců 9.915.035,04/69,47% 

5. Počet přepočtených zaměstnanců (osob) 27,5 

6. Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců 18.409,00 

7. % mzdových nákladů vč. odvodů z nákladů celkem  69,47% 

8. Počet návštěvníků (osob) 39.116 

9. 
Vynaložený náklad na jednoho návštěvníka (ve vztahu 
k celkovým nákladům) 

363,22 

10. 
počet návštěvníků / počet zaměstnanců (poměrný 
ukazatel) 

39.116/27,5 
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V ostatních osobních nákladech je zahrnuto odstupné po reorganizaci ve výši 53.392 

Kč. Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti činily 270.539 Kč, což bylo více, než 
schválený rozpočet. V navýšení se promítla výrazně zvýšená nemocnost u průvodkyň a 
pokladních ve výstavních sálech, což organizačně nešlo zabezpečit našimi stávajícími 
zaměstnanci a bylo to řešeno pomocí bývalých zaměstnanců (důchodců) nebo studentů. 
Promítla se zde také nutnost práce další průvodkyně při významných výstavách, kde 
namísto 1 osoby hlídají 2 pracovnice dle požadavku pojišťovny. Tyto osoby pracují na 
dohody o provedení práce vždy po dobu trvání konkrétní výstavy. 
 

V roce 2015 jsme díky spolupráci s Úřadem práce v Prostějově dočasně rozšířili počet 
pracovníků o 5 pracovníků, které nám platil úřad práce. Jednalo se o dvě restaurátorky 
v rámci dotace Praxe mladých do 30 let, dvě pokladní do výstavních sálů na poloviční 
úvazek v rámci dotace na zdravotně znevýhodněné osoby a jednu pracovnici v rámci dotace 
těžko umístitelné osoby, pečující o děti do 10 let. Všichni tito zaměstnanci na dobu určitou 
byli pro naši organizaci velkým přínosem, rychle se zařadili do pracovního procesu i 
pracovního kolektivu. Od Úřadu práce jsme dostali celkem 384.627,28 Kč, z toho 286.499,- 
Kč na mzdy a 98.128,28 Kč na odvody z mezd. V této spolupráci chceme i nadále 
pokračovat.  
 
Ukazatelé výnosnosti 

Č. ř. Ukazatel v Kč / % / Počet 
1. Celkové výnosy (tř. 6 celkem) 14.014.985,98/100% 
2. Příspěvek na provoz od zřizovatele 12.699.571,00 

3. 
% podíl výše příspěvků na provoz od zřizovatele na 
celkových výnosech 

90,61% 

4. 
Dotace z jiných zdrojů mimo dotace od zřizovatele na 
provoz a na odpisy 

406.627,28 

5. % podíl účelových dotací na celkových výnosech 2,9% 

6. Vlastní příjmy celkem (mimo dotací) 908.787,98 
7. % podíl vlastních příjmů na celkových výnosech  6,48% 
8. Počet výchovně vzdělávacích akcí 290 
9. Počet publikací (včetně katalogů) 1 

 
 
Personální a mzdové údaje 

Č. ř. Ukazatel v Kč  

1. Mzdové náklady celkem (účet 521) 7.290.190,00 

2. 
Zákonné soc. pojištění a soc. nákl. celkem (účet 524 a 
527)  2.624.845,04 

3. Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců 9.915.035,04 

4. Počet přepočtených zaměstnanců (osob) 27,5 

5. Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců        18.409 

6. Ostatní osobní náklady celkem  270.539 
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Hodnocení zaměstnanosti, procento celkové nemocnosti zaměstnanců 
 

Uskutečněná reorganizace muzea od 1. 1. 2015 směřovala k lepší efektivitě práce tak, 
abychom mohli docílit zvyšování počtu návštěvníků a zkvalitnění péče o sbírky za současné 
provozní úspory. Novou reorganizací ekonomického a provozního úseku s následným 
zakoupením nového účetního programu přímo propojeného s pokladnami a sklady 
v jednotlivých budovách se zefektivnily, zrychlily a hlavně zpřehlednily toky nákladů a 
výnosů, které vedení organizace v kteroukoliv chvíli dokládají aktuální dění v organizaci, 
díky čemuž se i lépe organizuje práce a činnosti muzea. V roce 2015 se zvýšila nemocnost 
průvodkyň a pokladních ve výstavních sálech. Tyto pracovnice jsou všechny v částečném 
invalidním důchodu a většina z nich se blíží věku odchodu do starobního důchodu; objevila 
se u nich ve dvou případech i dlouhodobá pracovní neschopnost delší tří měsíců. S tímto 
stavem nejde dělat nic zásadního dělat – organizace je ráda, že může zaměstnávat na trhu 
práce znevýhodněné osoby, všechny jsou to dlouholeté zaměstnankyně. Postupně dochází 
k jejich obměně v důsledku odchodů do důchodu, na uvolněná místa se pak snažíme 
přijímat nové a mladší, ale taktéž zdravotně znevýhodněné osoby, které jsou pro muzeum 
perspektivní. Dalším přetrvávajícím problémem je dlouhodobá pracovní neschopnost 
bývalého ředitele, kterému bylo po jeho rezignaci na funkci nabídnuto místo zástupu za 
mateřskou dovolenou minimálně do 25. 12. 2016, a který vzhledem ke své nemoci většinu 
roku stráví v pracovní neschopnosti. 

  
 
INVESTIČNÍ FOND za rok 2015 
 
         a) Investiční akce za rok 2015 

Č. řádku Název investice  Druh investice  
Číslo usnesení 

ROK (schválení 
akce) 

Skutečné 
inv. 

náklady 
za rok 
2015 

1. Zvýšení podlahy AO pořízení UR/63/38/2015 149.099 
2. Nová expozice etnografie část 1 UR/63/38/2015 50.000 
3. Nová expozice geologie pořízení UR/63/38/2015  550.000 
 C e l k e m     749.099 

 
 
          b) Opravy a údržba nemovitého majetku – čerpání z inv. fondu 2015 

Č. řádku Název akce Popis akce   

Číslo 
usnesení 

ROK 
(schválení 

akce) 

Skutečné inv. 
náklady za rok 

2015 

1.     
2.     
3.         
 C e l k e m      
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        c) Analýza použití prostředků z vlastního investičního fondu 
 
 Všechny naplánované akce z investičního fondu byly dle plánu bezezbytku vyčerpány 
a splněny. Zvýšená podlaha v souvislosti s instalací nového kvalitnějšího dalekohledu na 
Hvězdárně byla uvedena do provozu v říjnu 2015. Nová geologická expozice byla sice zcela 
připravena, bohužel v podlaze expozice byla nalezena dřevomorka a čekáme na celkovou 
výměnu podlah vlastníkem nemovitosti – statutárním městem Prostějovem. Ta by měla 
proběhnout již v březnu 2016, poté bude expozice nainstalována a slavnostně uvedena do 
provozu. Stejný problém postihl chystanou expozici etnografie – po výměně podlah bude 
provedeno nové osvětlení a drobnější úpravy. Obě nové stálé expozice, připravené vlastními 
silami, by tak měly být otevřeny asi v polovině roku 2016. 
 
FOND ODMĚN za rok 2015 

 
 Odměny nebyly v roce 2015 čerpány z fondu odměn. 
 
FKSP za rok 2015 

 
 Vzhledem k odvodům z mezd ve výši 1% nelze z FKSP čerpat na nic jiného, než 
příspěvek na stravné, a i tento příspěvek byl od 1. 7. 2015 snížen o 4 Kč na 1 stravenku 
v neprospěch zaměstnance, jelikož hrozilo vyčerpání účtu. Po tomto opatření se výše účtu 
přestala snižovat a na rok 2016 jsme naplánovali čerpání FKSP i pro dovybavení nově 
zbudované kuchyňky pro zaměstnance (realizována městem Prostějovem, vlastníkem 
objektu) ve formě nákupu kuchyňských spotřebičů (vařič, toustovač), nádobí a nové 
ledničky. 
 
FOND REZERVNÍ za rok 2015 

 
Dary jsme v roce 2015 nezískali žádné. Rezervní fond jsme vyčerpali v plné rozpočtové 

výši 300.000,- Kč na provoz. 
 
Práce s rozpočtem: 
 

Každý nákup v hotovosti a objednávku k faktuře schvaluje ředitel jako příkazce 
finančních operací (na rozdíl od předchozí praxe, kdy byly nákupy často schvalovány pouze 
bývalou ekonomkou). Měsíčně po uzavření měsíce je prováděna kontrola na rozpočet a 
úprava plánu čerpání. Nově v posledním roce byly zavedeny měsíční převody účetních dat 
kraji. 
 
Závazky a pohledávky: 
 

Závazky platila organizace v souladu se splatností – nemá žádné závazky po 
splatnosti. Pohledávky z vydaných faktur po splatnosti nejsou žádné.  

 
Pokud jde o zpronevěru bývalé zaměstnankyně z roku 2012 (k 31. 12. 2015 zbývalo 

uhradit 358.000 Kč; celková škoda byla téměř 900.000 Kč, část uhradila pojišťovna 
Kooperativa), ta v roce 2013 zaplatila částku 2.000 Kč, v roce 2014 částku 2.800 Kč a v roce 
2015 celkem 10.500 Kč (dle soudního rozsudku má jmenovaná splácet škodu dle svých 
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možností, podmínka jí vyprší v dubnu 2016 – další vývoj je nejasný…). Z občansko-právního 
sporu dle platebního kalendáře splácí jmenovaná pravidelně 500 Kč měsíčně dle dohody, 
navržené a sepsané bývalou ekonomkou muzea (zde zbývá uhradit 398.997 Kč). Navíc jí již 
brzy vyprší podmínka a je velmi pravděpodobné, že zbytek nesplacené částky bude 
prakticky nedobytný.  
 
 
CELKOVÉ SHRNUTÍ 
 
Souhrou řady okolností, mj.: 
 

 opravami a údržbou vynucenými dlouholetou předchozí neúdržbou a haváriemi (na 
nejnutnější opravy a udržování majetku bylo (vč. materiálu) v roce 2015 vydáno 
celkem 296.319 Kč) 

 výpadkem příjmu z nájmu kavárny ve výši 87.630,00 Kč, který ale nebyl nahrazen 
plánovanými příjmy z provozu kavárny ve vlastní režii kvůli administrativním 
komplikacím při jednání se zřizovatelem 

 závažnými závadami, které byly zjištěny v prostorách kavárny po odchodu bývalé 
nájemkyně a bylo nutno je bezprostředně opravit, aby bylo možno prostory dále 
využívat (odstranění plísní, opravy prasklin a narušených konstrukcí a nové 
vymalování prostor: 22.374,00 Kč, oprava prasklých vodovodních rozvodů, vedené 
ve stěnách kavárny: 26.148,00 Kč); současně došlo k přípravě pro umožnění 
přesného odděleného měření spotřeby elektrické energie, vody a tepla v prostorách 
doplňkové činnosti, což zde dosud neexistovalo a spotřeba byla v minulosti 
rozúčtovávána přibližným výpočtem v neprospěch hlavní činnosti a v neprospěch 
pronajímatele. 

 nutnými obměnami nefunkční výpočetní a další techniky 
 aj. 

 
došlo k tomu, že roční hospodaření bylo v roce 2015 ztrátové: 
 
Hlavní činnost: - 192.717,29 Kč 
Doplňková činnost: + 2.473,00 Kč 
Celkem: - 190.244,29 Kč 
Transferový podíl: - 8.735,00 Kč 
Celkový roční výsledek hospodaření: - 198.979,29 Kč 
 

Výrazným způsobem bohužel narostla cena za povinné pravidelné revize (plynová 
zařízení a kotle, elektro, zabezpečení EPS a EZS a další, to vše na 5 muzejních objektech) – 
zde by měl kraj co nejdříve uvažovat o centrálních zakázkách a rámcové smlouvě. 
 

Důležitou okolností, ovlivňující hospodářský výsledek, je (kromě opakovaného 
meziročního krácení provozního rozpočtu ze strany kraje) to, že, na rozdíl od školských 
organizací, odvádíme odvody z mezd z prostředků rozpočtu na provoz, což nám značně 
omezuje provozní prostředky.  
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Situace byla v roce 2015 následující: 
 
Rozpočet na mzdy: 6.986.000 Kč 
 
Odpisy: 1.403.571 Kč 
 
Rozpočet na provoz 2015: 4.310.000 Kč 
Z toho:  
1.979.174 Kč – odvody z mezd 
70.000 – FKSP 
20.000 Kč – zákonné pojištění zaměstnanců 
135.000 Kč – stravování zaměstnanců 
575.000 Kč – energie 
186.000 Kč – revize 
Celkem: 2.965.174 Kč 
 

Na veškerý ostatní provoz tak zbývalo pouze 1.344.826 Kč, tedy 112.068 Kč na měsíc, 
z toho ovšem měsíčně dalších téměř 40.000 Kč činil nájem budov od statutárního města 
Prostějova – na veškerý provoz (opravy, údržba, benzín, kancelářské potřeby, výstavy, 
restaurování, propagace a informování o činnosti organizace, modernizace zastaralého a 
nefungujícího vybavení, připojištění významných akcí aj.) tak zbývalo měsíčně cca. 70.000 
Kč, což neumožňovalo ani rozšiřování sbírek, ani dostatečnou péči o ně… 
 

Nezbytné mandatorní výdaje, jak je vidět, tvoří v současnosti alarmující 2/3 ročního 
rozpočtu – proto jakékoliv snahy o rozvoj organizace nad rámec nejnutnějšího přežívání 
jsou možné jen za cenu hospodářské ztráty, rozvoje doplňkové činnosti (o což se už téměř 
rok marně snažíme), získání dotací z dalších zdrojů nebo za cenu postupné likvidace 
rezervního fondu (pokud ještě nějaký je). 
 

Závěrem zbývá dodat, že i přes některé negativní hospodářské ukazatele naše 
organizace meziročně zvýšila příjem z tržeb i příjem z prodeje zboží, novou atraktivní 
nabídkou akcí a výstav se podařilo docílit i zvýšení návštěvnosti a příznivého ohlasu a 
zlepšení pověsti prostějovského muzea u veřejnosti… 
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III. VÝKAZNICTVÍ A KONTROLY 
 
Pokud jde o výkaznictví, organizace zpracovává a odevzdává příslušným institucím 
následující výkazy: 
 

 P 2-04 (čtvrtletní šetření o platech) 
 FKVS (roční šetření o provedených kontrolách) 
 VI 1-01 (roční výkaz vybraných vládních institucí – mzdy, osobní náklady aj.) 
 ISP (pololetně  - informační systém o platech) 
 ÚP (roční hlášení podílu osob se zdravotním postižením) 
 EP 5-01b (roční výkaz o spotřebě energií a paliv) 
 NIPOS (roční šetření MK ČR) 

 
V roce 2015 proběhly v naší organizaci následující kontroly: 
 
Kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na kategorizací 
prací, zejména u profesí pracujících se zvýšeným zdravotním rizikem (bez závad), dále 
vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců (smlouva se závodním lékařem, pravidelné 
prohlídky – bez závad), přidělování pracovních ochranných pomůcek a oděvů (bez závad) a 
pravidelná školení BOZP (osnovy, prezenční listiny - bez závad). 

 
Daňová kontrola Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, oddělení kontroly zvláštních 
činností III na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na projekt VISK 3 ze dne 25. 4. 
2012 – zahájení automatizace knihovny pomocí knihovního systému Clavius. Závěr 
kontroly: kontrolní činností nebylo u Rozhodnutí zjištěno porušení rozpočtové kázně ze 
strany příjemce dotace. 
 
Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj: 
kontrolou bylo zjištěno, že v některých výjimečných případech mají pracovníci změny 
v platech (platové výměry - zvýšení osobního ohodnocení v souladu se změnou funkce 
v rámci organizace) vystaveny s datem pozdějším, než byla účinnost mzdového opatření (v 
praxi 3. dne v měsíci s účinností od 1. dne v měsíci). K nápravě nebylo uloženo žádné 
opatření, pouze upozornění, že do budoucna musí být datum změny vždy nejpozději ke dni 
účinnosti opatření. Ostatní kontrolované náležitosti (pracovní smlouvy, platové výměry, 
poskytování osobního příplatku, skončení pracovního poměru a vyplacení odstupného) 
byly v pořádku. 
 
Pravidelné kontroly bezpečnostního technika BOZP Mgr. Šolce: několikrát ročně, důraz 
na dodržování pracovně-právních a bezpečnostních předpisů, průběžná školení pracovníků, 
podněty k úpravě souvisejících vnitřních směrnic – všechny zjištěné drobné závady (např. 
zjištění nevhodného uložení předmětů v depozitářích s ohledem na bezpečnost práce apod.) 
byly vždy okamžitě po zjištění odstraňovány. 
 
Vnitřní kontroly: pravidelné průběžné kontroly ze strany vedení organizace s důrazem na 
dodržování pracovně-právních předpisů, rozvržení pracovní doby, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dodržování vnitřních směrnic a pokynů – nebyly zjištěny závady. 
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IV. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
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Dodržení stanovených závazných ukazatelů: 

Limit mzdových prostředků – průběžně sledován, nebyl překročen (včetně dohod – DPP a 

DPČ). 

Přepočtený počet zaměstnanců na plné úvazky – skutečný stav činil 27,2 úvazku (tabulkově 

dle organizační struktury 27,5). Díky reorganizaci k 1. 1. 2015 došlo ke snížení počtu 

pracovních úvazků. 

(Skutečný počet pracovníků, bez ohledu na velikost úvazku: 33). 

 

Získání finančních prostředků z dalších zdrojů (granty, dotace) na mzdy: 

Úřad práce: 384.627,28 Kč (2x praxe mladých do 30 let; těžce umístitelní nezaměstnaní – 
1x matka s dětmi do 10 let, 2x zdravotně postižení) 
 

Jedním z úkolů, na který byl v roce 2015 kladen zvýšený důraz, bylo vzdělávání 

zaměstnanců. Od nástupu nového vedení (na rozdíl od praxe v muzeu v předchozím 

období, kdy v důsledku šetření na nesprávném místě byly tyto akce zásadně omezovány i ve 

zcela odůvodněných a pro organizaci velmi žádoucích případech) je všem pracovníkům 

vytvářen maximální možný prostor ke zvyšování odborné kvalifikace a účasti na odborných 

a vzdělávacích akcích. Všichni zaměstnanci předkládali počátkem roku individuální plán 

vzdělávání na celý rok, na základě kterého byly následně schvalovány pracovní cesty a 

financování jednotlivých vzdělávacích akcí. Ze vzdělávacích akcí, kterých se pracovníci MGP 

účastnili, lze uvést např.: 

1. mezinárodní numismatická konference „Peníze v proměnách času X“, Regionální 
muzeum v Mikulově 9. - 11. 6. 2015 (Horák) 

2. odborná přednáška „Za tajemstvím hanáckého Stonehenge aneb k novým 
archeologickým objevům na Prostějovsku“, Státní okresní archiv v Prostějově (Horák) 

3. odborná přednáška „Boskovický poklad“, Muzeum Vyškovska ve Vyškově (Horák) 

4. zasedání KRHMS AMG (Horák) 

5. „Židé, dějiny a kultura“, čtyřdenní vzdělávací seminář Židovského muzea v Praze, 
Oddělení pro vzdělávání a kulturu – pobočka Brno, 16. a 17. 3. a 15. a 16. 4. 
(Dokoupilová) 

6. odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska, Muzeum Vysočiny 
Třebíč ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR (Dokoupilová) 

7. „Historická Olomouc“, XX. konference (Dokoupilová) 

8. „Židé a Morava“, XXII. ročník konference, Kroměříž, 11. 11., odborná konference 
k historii Židů na Moravě a ve Slezsku, aktivní účast s příspěvkem „Rodina 
Hamburgerova v Prostějově“, vyjde ve sborníku Židé a Morava na podzim 2016 - viz 
publikační činnost (M. Dokoupilová) 

9. archeologické odborné semináře a konference (Čižmářová): 

a) konference Keltové 2015, Zvíkov  27. - 29. 5. 2015 

b) Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno – Špilberk 23. 4. 2015  
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10. seminář k historii odívání, NPÚ Praha (Zádrapa, Ondra, Vybíralová Gajdošíková) 

11. seminář „Výstavní prostor a jeho vlastnosti“, Moravská galerie Brno, (Husaříková) 

12. seminář Řízení finančních toků z odpisů dlouhodobého majetku (Zádrapa, Kolbová) 

13. seminář „Vilové zahrady z první poloviny 20. století v hledáčku památkové péče“ 
(Zádrapa, Vybíralová Gajdošíková) 

14. seminář „Účetní výkazy hravě aneb jak porozumět účetním výkazům pro VÚJ“ 
(Zádrapa, Kolbová) 

15. seminář „Energetický management“ (Zádrapa) 

16. seminář k financování kulturního dědictví (Zádrapa, Medková) 

17. seminář k dotacím z prostředků EU a tvorbě projektů (Medková) 

18. seminář „Cihla a její matka hlína“ (Zádrapa) 

19. seminář „Veřejné zakázky“ (Zádrapa) 

20. seminář „DPH pro začátečníky“ (Zádrapa, Kolbová) 

21. seminář „Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení“ 
(Medková) 

 

a další… 
 

V roce 2015 v organizaci pracovalo, jak již bylo uvedeno výše, 33 zaměstnanců, což 
představovalo reálně 27,5 pracovních úvazků. Pokud jde o jejich zařazení, jsou všichni 
funkčně zařazeni (podle povolání a vykonávané práce) v souladu s nařízením vlády č. 
222/2010 Sb., katalogem prací ve veřejných službách a správě, z čehož současně 
vyplývá (v závislosti i na dosaženém stupni vzdělání) jejich zařazení do jednotlivých 
platových tříd podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pracovníci 
organizace jsou tak zařazeni do 2. – 13. platové třídy (dle odpovídající platové tabulky, 
vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, novelizovaného nařízením vlády č. 278/2015 Sb., ze dne 
19. října 2015). 

Náklady na platy zaměstnanců činily v roce 2015 celkem 7.290.190 Kč, zákonné 
odvody na zdravotní a sociální pojištění celkem 2.624.845,04 Kč, celkové mzdové náklady 
vč. odvodů (ty byly ale vypláceny z prostředků provozního rozpočtu, ne ze mzdových 
prostředků) 9.915.035,04 Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnanců tak činil 18.409 Kč. 
K tomu je nutno poznamenat, že zaměstnanci organizace, působící v oblasti kultury, 
jsou placeni v nejnižší platové tabulce dle výše uvedeného nařízení vlády, jako 
prováděcího předpisu k zákoníku práce, a většinou se jich vůbec netýká vládou pravidelně 
avizované zvyšování tarifních platů státních a veřejných zaměstnanců (to se odehrává 
zpravidla jen u učitelů, hasičů, policistů a úředníků, tedy zaměstnanců, kteří jsou placeni 
podle výrazně vyšších platových tabulek) a nebýt toho, že velká část zaměstnanců spadá do 
nejvyšších platových stupňů ve svých třídách (praxe 32 a více let apod.), byl by průměrný 
plat zaměstnanců ještě daleko nižší, což je velmi alarmující. Navíc, jak již bylo uvedeno, výše 
ročního rozpočtu na platy zaměstnanců nezohledňuje možné nenárokové složky platu a tak 
neumožňuje prakticky vůbec přistupovat k udělení odměn (pouze v případech, kdy 
organizace ušetří prostředky například mateřskými dovolenými zaměstnankyň)… 
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V. PÉČE O SBÍRKY 
 

Sbírkotvorná činnost spolu s odbornou správou sbírky je základní prací muzea, bez 
které by byly jen těžko myslitelné prezentační a další aktivity. Sbírka muzea je rozšiřována 
na základě vlastních sběrů, darů, nákupů a převodů z fondů doprovodné dokumentace. 
 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2015 je celkem 282 881, počet 
evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci 
(katalogizovaných) v elektronické podobě k 31. 12. 2015 celkem 111 471, z toho 
digitalizovaných v podobě obrazového záznamu 630. Počet evidenčních čísel přírůstků 
zapsaných za rok 2015 je 115. Ze sbírky nebyl vyřazen žádný sbírkový předmět. 
 

Jiným zařízením bylo za rok 2015 celkem zapůjčeno 3 181 předmětů  
a vypůjčeno od jiných zařízení bylo 277 předmětů.  
 

Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů činil 11 651 kusů.  
 

Nedílnou součástí péče o sbírky je restaurátorská činnost, která spočívá především 
v průběžné odborné kontrole sbírkových předmětů fondů Muzea  
a galerie v Prostějově, které se nacházejí v depozitářích, výstavních prostorách  
a stálých expozicích. Velký důraz je kladen na preventivní konzervaci. Pravidelně je 
prováděn monitoring klimatických podmínek a stavu sbírkových předmětů z vlastního 
fondu i zapůjčených z ostatních institucí a soukromých sbírek. Cílem tohoto monitoringu je 
zajištění optimálních podmínek pro uložení a vystavení artefaktů a s tím spojená 
minimalizace rizikových faktorů. 
 

Restaurátoři dohlížejí také na optimální způsob balení a transport předmětů a 
uměleckých děl na výstavy, pořádané jinými subjekty a zapůjčené od jiných subjektů a 
striktně se přitom řídí doporučenými hodnotami relativní vlhkosti, teploty, světla a UV 
záření pro jednotlivé druhy materiálů. Restaurátoři byli proto vždy přítomni při instalaci a 
deinstalaci výstav, kde zajišťovali odborný dohled nad exponáty. Rovněž se podíleli ve 
spolupráci s kurátory podsbírek a správcem depozitáře na vypracování condition reportů. 
 

Interní konzervování zahrnovalo za rok 2015 celkem 399 sbírkových předmětů, 
restaurování 51 předmětů, z toho vlastní kapacitou 44. 

 

Inventarizace podsbírek: 

 

1. Literární památky – celkem 3 351 kusů (Hubáčková, Svozílková, Hanusová, Kosíková, 
Dokoupilová) 

2. Petrografie - celkem 1 589 kusů (Jašková, Husaříková, Kosíková) 

3. Archeologie - podskupiny A, B, C, D (Jašková, Bezrouková, Znojilová, Čižmářová) 

4. Herbáře -  279 kusů (Bezrouková, Dokoupilová, Svobodová) 

5. Skříňové obrazy - 155 kusů (Husaříková, Bezrouková, Ondra)  



20 

 

6. Fotografie  -  3 947 kusů (Horák, Svobodová, Zádrapa) 

 

Evidence a dokumentace: 

 

7.  Evidence přírůstků podsbírky Literární památky v I. stupni, dary a vlastní sběr 
(dokumentace Wolkerova Prostějova 2015, fotografie ochotnického divadla Tyl, knihy 
z knihoven židovských obyvatel aj.) – 24 přírůstkových čísel (Dokoupilová) 

8.  Evidence podsbírky Literární památky ve II. stupni: 1 291 inventárních čísel, celkem 1 807 ks 
(knihovna P. Bezruče, divadlo Tyl, aj.) (Dokoupilová) 

9.  Popis přírůstků inventárními, přírůstkovými a katalogovými čísly – skupina BO (předměty 
Bezruč) a Pl (plakáty Bezruč) a nové přírůstky za období 2014 – 2015 (WP Wolkerův Prostějov, 
DPB dokumenty Bezruč, NB noviny Bezruč, BT bibliofilie Bezruč, WF foto Wolker, FPB foto 
Bezruč, KN knihovna Wolker) a jejich uložení (Dokoupilová) 

10.  Razítkování karet označením Inventura 2015 - 855 ks (Dokoupilová) 

11.  Doplňování údajů v kartách (rozměry, podrobnější popis, datace), odstraňování chyb, 
doplňování přírůstkových čísel, kontrola karet přepsaných brigádnicemi – 423 ks; záznamy o 
konzervaci, aktualizace - celkem 986 karet (Dokoupilová) 

12.  Uspořádání knihovny P. Bezruče, A. Pírka, Fr. Trnkové, S. Adama a I. Topinky, pořízení 
soupisu - průběžně (květen – listopad), celkem 2 198 kusů (Dokoupilová) 

13. Soupis fotografií a jiných materiálů z ochotnického divadla Tyl, 302 ks (Dokoupilová) 

14.  Tisk a zařazení inventárních karet sbírky LP do předmětového katalogu a do celkové 
muzejní databáze, jejich kontrola (Dokoupilová) 

15.  Skenování vybraných sbírkových předmětů sbírky LP – V. Petr, J. Glivický, E. Valenta, J. 
Poláček, básně J. Wolkera, foto expozice J. Wolkera, dále A. Viková, Makabi - 59 ks (Dokoupilová) 

16.  Zpracovávání podkladů pro CES (V. Horák) 

 

Podsbírka Počet změn v CES 

Archeologická 11 205 

Botanická 2 

Další - literární památky 43 

Etnografická 7 

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 415 

Historická 2 

Numizmatická 87 

Písemnosti a tisky 86 

Uměleckoprůmyslové práce 1 

Výtvarného umění 20 

Celkem 11 870 
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17. Zpracování chronologické evidence sbírkových předmětů (M. Horák) 
 
 

Podsbírka Podskupina Počet inventárních čísel 

Archeologická  10 204 

Literární památky  39 

Etnografická  1 

Písemnosti a tisky  46 

Uměleckoprůmyslové 
práce 

 
1 

Výtvarného umění  3 

Numismatická   69 

  

18.   Vyhledávání materiálů sbírky LP pro badatele, popř. na výstavy, opětné ukládání materiálů 
– J. Wolker, I. Sekanina, židovský hřbitov, kasárna, kočáry Weigl, skaut, památková komise, prof. 
Juda, P. Bezruč, Z. Vlčková-Vorlová, Makabi, Josef Krapka, František Kovářík, Rotary, Wolkerův 
Prostějov, cyklisti, průmysl v Prostějově, F. X. Běhálková (Dokoupilová) 

19.   Zápůjčky na výstavy mimo muzeum – Duha Prostějov (materiály z Wolkerova 
Prostějova), Technické muzeum Brno (průmysl v Prostějově), Video Theo (Rotary Prostějov) 
(Dokoupilová) 

20.   Přepis evidenčních karet podsbírky Mineralogie: Min 36 – Min 256 do systému BACH 
(Jašková) 

21.   Soupis a uložení sbírkových předmětů z podsbírek Paleozoologie, Paleobotanika, 
Petrografie, Mineralogie a Všeobecná geologie ze zrušené staré geologické expozice, soupis 
předmětů a provizorní uložení v geologickém depozitáři (Jašková)  

22.   Předběžný výběr předmětů ze všech podsbírek, včetně nezapsaných přírůstků do nové 
geologické expozice (Jašková) 

23.  Přebírání archeologického materiálu od ÚAPP Brno, pobočka Prostějov (Čižmářová): 

a) Prostějov-Čechovice, ul. Žitná – přír. č. 13/2015 (inv. č. 238 805-238 816) 

b) Čehovice – přír. č. 14/2015  (inv. č. 285 932-285 969) 

c) Dětkovice – přír. č. 19/2005  (inv. č. 285 970) 

d) Otaslavice, cihelna – přír. č. 22/2015 (inv. č. 283 801) 

e) Prostějov – Lidická – přír. č. 24/2015 (inv. č. 286 117-286 132) 

24.  Přebírání archeologického materiálu od soukromých subjektů (Čižmářová): 

f) Ohrozim, Močílky (pozůstalost M. Čižmáře) – přír. č. 16/2015  (inv. č. 277 993 až 
278 000)  

g) Otinoves (katastr obce) - sekeromlat (dar L. Novotného)  - přír. č. 20/2015  (inv. č. 
277 992) 
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25.  Ukládání přírůstků do nového depozitáře (Čižmářová) 

26.  Příprava archeologického materiálu k výpůjčkám (Čižmářová) 

27. Zpřístupnění a vyhledání archeologického materiálu badatelům (asi 5 900 inv. č.) 
(Čižmářová) 

28.  Přepisování inventárních čísel z nálezových zpráv do databázového programu BACH 
(Čižmářová) 

29.  Ke konzervaci předány nádoby – kat. č. E 154, 171, 106, 204, 153, 141 (Čižmářová) 

30.  Rozšiřování sbírkového fondu úseku etnografie – 8 přírůstkových čísel (Ondra) 

31.  Přepis papírových karet do databáze Bach– 312 zápisů (Ondra) 

32.  Doplňování a aktualizace záznamů v databázi Bach – 1 217 záznamů (Ondra) 

33.  Vkládání fotografií sbírkových předmětů do systému Bach (174 fotografií) 

34.  Doplňování papírových karet o aktuální údaje – 311 kusů 

35.  Kontrola dlouhodobých zápůjček (Ondra) 

36.  Zabezpečení digitalizace předmětů pro reprezentativní krajskou publikaci Svědkové starých 
časů - 12 kusů (Ondra) 

37.  Výběr a instalace sbírkových předmětů pro vánoční programy – 16 kusů (Ondra, Zádrapa) 

38.  Výběr a příprava sbírkových předmětů pro výstavy a další akce - 32 kusů (Ondra) 

39.  Výběr a příprava sbírkových předmětů pro výstavu úvodnic pro výstavu v muzeu 
v Záhlinicích (12 kusů)(Ondra)  

40.  Vyhledávání sbírkových předmětů pro badatele - 22 kusů (Ondra) 

41.  Posouzení aktuální stavu a výběr sbírkových předmětů k ošetření, konzervaci a 
restaurování – 17 sbírkových předmětů (Ondra) 

42.   Výběr sbírkových předmětů pro novou expozici národopisu (Ondra) 

43.  Zapisování původních sbírek z papírových karet do elektronické evidence v programu BACH 
v počtu 200 ks, včetně doplnění a oprav v zápisech (Bezrouková) 

44.  Zpracování přírůstků za rok 2015 - všechny nasbírané přírůstky v počtu 41 kusů byly 
zpracovány (sušení, určení druhu, popis lokalit, datum nálezu) (Bezrouková) 

45.  Sesbírání zejména plevelných druhů a obilovin pro výstavu Chléb za břichem nechodí… 
(Bezrouková) 

46.  Seznámení se sbírkami, průběžná kontrola stavu a uložení sbírkových předmětů 
(Vybíralová Gajdošíková) 

47.   Výběr sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervaci - Oa 7 ks, Oc 8 ks, Cc 69 
ks, Kd 1 ks, Cb 1 ks, Cd 2 ks, Oe 3 ks (Vybíralová Gajdošíková) 

48.  Doplňování záznamů karet (určení ikonografie, doplňování bližšího popisu artefaktů, 
poznatků z odborné literatury, rozměry, datace) (Vybíralová Gajdošíková) 

49.  Doplňování fotokartotéky sbírkových předmětů (fotodokumentace, popis fotografií 
legendou dle záznamů z muzejní evidence) (Vybíralová Gajdošíková) 

50.   Restaurování podmaleb na skle – skupina Oc, zpracování dokumentace - 8ks (Kosíková)  
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51.   Konzervace hodin z expozice skupiny Cc - 62ks (Kosíková) 

52.   Čištění a odplísňování stojacích a závěsných hodin - 7ks (Kosíková) 

53.  Konzervace předmětů skupin Kc 3ks, Kd 1ks, Cb 1ks, Cd 2ks, Oe 3ks, Ea 40ks,  
T 25ks, Z 4ks, JW 1ks (Kosíková)  

54.   Konzervace a rekonstrukce archeologických nádob skupin J, K, E, M - 17ks (Kosíková) 

55.   Příprava sbírkových předmětů k muzejní noci (Kosíková) 

56.   Spolupráce při restaurování obrazu do aukce (Kosíková) 

57.   Konzervace přírůstků - šavle, pochva (Kosíková) 

58.   Inventarizace archeologie, petrografie, bibliofilské tisky, plakáty (Kosíková) 

59.   Správa depozitářů, organizace provozu v depozitářích (Spáčil) 

60.   Agenda výpůjčních a zápůjčních smluv (Spáčil) 

61.   Zpracování dokumentů o stavu předmětů (Condition reporty) (Spáčil) 

62.  Konzervace a restaurování předmětů – Fc  1 ks, Cc 1 ks, Ua 1 ks, Ol 1 ks, Na 11 ks, Vl 6 ks 
(Znojilová) 

63.   Konzervace 23 knih (Znojilová) 
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VI. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 
 

 
Vědeckovýzkumná činnost odborných pracovníků navazovala na již rozpracované 

projekty a v mnoha ohledech zahrnovala studium a výzkum k připravovaným expozicím a 
badatelským dotazům: 
 

1. Dějiny prostějovské židovské obce - zpracováno dílčí téma ve formě příspěvku na 
konferenci „Židé a Morava“ v Kroměříži v listopadu 2015 – „Rodina Hamburgerova 
v Prostějově“ – studium archivních materiálů, písemností ze sbírky LP (Dokoupilová) 

2. Doplňování elektronické fotodokumentace židovských majitelů továren a živností, 
skenování inzerátů židovských firem z dobového tisku, adresářů a katalogů - 62 kusů 
(Dokoupilová) 

3. Dokumentace židovských obyvatel, perzekuovaných v období 2. světové války - 
shromažďování údajů (např. osoby, rodiny a firmy: Beck, Felix, Kleiner, Wolf, Platzer, 
Blumenstein, Himmelreich, Galia), elektronických dokumentů (deník J. Sternküker), 
fotografií včetně popisu - získáno 6 kusů nových elektronických fotografií osob ve 
spolupráci s I. Čechem, Maud M. Beerovou, potomky některých rodin žijících v ČR i v 
zahraničí, se SOkA v Prostějově, s Židovskou obcí v Olomouci aj. (Dokoupilová) 

4. Studium archivních materiálů a dobového tisku ke spolku Schlaraffia Prostana, k židovským 
spolkům, Makabi Prostějov aj. (Dokoupilová) 

5. Projekt vyhledávání zmizelých náhrobků ze zrušeného židovského hřbitova 
v Prostějově ve Studentské ulici (Dokoupilová): 

a) spolupráce s Tomášem Jelínkem, Ph.D. z Prahy a Prostějovským Deníkem, pátrání po 
jednotlivých náhrobcích – nalezeny na třech místech v Prostějově, v Seloutkách, 
Sněhoticích, Žešově 

b) propagace tohoto projektu – rozhovory pro Deník, MF Dnes, agenturu AP, Respekt 

c) identifikace osob, kterým náhrobky patřily – studium židovských matrik, registratury 
obyvatel a vlastních databází, které byly vytvořeny dlouholetým studiem archivních 
materiálů (jména Fleischer, Reiner, Steinschneider, Friedmann, Selinger, Kurnitzer, Back, 
Hamburger, Fischhof, Herschl, Tersch, Reichmann, Horowitz) 

d) podklady k přípravě výstavy k tomuto projektu, plánované na rok 2016 

6. Český klub velocipedistů Prostějov (M. Dokoupilová): 

a) studium archivních materiálů a fotografií, Státní okresní archiv v Prostějově, excerpce 
z literatury a dobového tisku, fotografování dokumentů, inzerátů a foto – celkem 527 ks 

b) spolupráce s rodinou Novákovou, skenování jejich fotografií - 120 ks 

c) fotoalba člena klubu Ferdinanda Pořízky, skenování fotografií - 195 ks 

7. Historie obce Klenovice na Hané - průběžně prováděna heuristika pramenů k tomuto 
tématu (V. Horák) 

8. Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně - dlouhodobý výzkum 
miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) v neogenní výplni 
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karpatské předhlubně (Prostějovsko, Vyškovsko a okolí Brna) – nové lokality na 
Prostějovsku a revizní průzkumy již známých lokalit (Jašková) 

a) Prostějovsko: 

Mělké geologické vrty na Prostějovsku - v rámci grantového výzkumu pod názvem 
„Mělkovodní ekosystémy miocénu centrální Paratethydy: sukcese a interakce anorganické a 
organické složky ekosystému“, který skončil v roce 2014, byly na vybraných 
spodnobadenských lokalitách Prostějovska provedeny mělké geologické vrty. Jedná se o 
lokality Přemyslovice – 2006 (4 vrty: PY 1 - 4), 2008 (3 vrty: PY 5 - 7), Hluchov – 2008 (2 
vrty: HL 1, 2), Brus u Služína – 2010 (Brus – 1), Ptení – 2013 (Ptení – 1). Dokumentační 
materiál z vrtů není evidován v geologické sbírce MGP, vrtná jádra jsou dále studována a 
zpracovávána. Výsledky výzkumu byly v minulých letech publikovány v odborných 
časopisech a výzkum neogenních sedimentů z vrtů dále pokračuje.  

Dále:  

- průběžné sledování aktuálního stavu neogenních lokalit, sběry makrofauny pro novou 
geologickou expozici, fotodokumentace, doplnění muzejní geologické podsbírky 
Paleozoologie  

- bazální klastika neogénu v pískovnách Želeč, Skalka a Ondratice 

- neogenní sedimenty s velkými mechovkami u Přemyslovic 

- organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši u Otaslavic a 
Kelčic 

- pískovce a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic a Seloutek 

- pokračování geologického průzkumu lokality Ondratice (CHÚ Kopaniny). Nová 
lokalita organogenních slepenců a vápenců s faunou ústřic, hřebenatek ježovek byla 
objevena na jaře roku 2014. Do konce roku 2015 byla lokalita zdokumentována a byly 
zde provedeny sběry makrofauny. Při rekognoskaci terénu byly nalezeny další dvě 
lokality podobných sedimentů – kumulace úlomků pískovců bez fauny na polích kolem 
CHÚ Kopaniny a úlomky lastur ústřic v korytě Ondratického potoka. Výsledky 
výzkumu lokality, konkrétně se jedná o určení ústřic, byly publikovány v příspěvku: 
„De Bortoli, L. – Hladilová, Š. – Lehotský, T. – Jašková, V. (2015): The Miocene oysters 
from the Moravian part of the Carpathian Foredeep: systematics, taphonomy and 
morphometry. – 16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Katedra geologie 
PřF UP Olomouc“.   

Nový nález organogenních vápenců u Vřesovic. Při archeologickém průzkumu 
v katastru obce Vřesovice, poloha „Vřesovská“, byly v kamenném závalu v příkopovém 
areálu únětické kultury starší doby bronzové zaznamenány bloky a úlomky 
organogenních vápenců s četnými zkamenělinami měkkýšů, červených řas, mechovek a 
další fosilní faunou. Byly odebrány vzorky těchto sedimentů pro podsbírku Paleozoologie 
a zjištěny sporadické údaje v literatuře. 

b) Vyškovsko: 

- pokračování geologického průzkumu neogenních lokalit oblasti sousedící 
s Prostějovskem, sběry makrofauny, fotodokumentace 

- odkryv jílů s lasturami ústřic a korály u Lulče 
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- odkryv jílů s lasturami ústřic a korály v zatopeném lomu v kulmských horninách u 
Drysic 

- výchoz pískovců a organogenních vápenců s hřebenatkami u Kroužku  

- výchoz organogenních vápenců s velkými mechovkami u Podbřežic  

9. Geologický průzkum nové lokality spodnokarbonských hornin se zkamenělinami na 
Prostějovsku (Jašková). V roce 2014 byly objeveny valouny spodnokarbonských prachovců 
se zkamenělinami mlžů, goniatitů, ortocerů, trilobitů a s ichnofosiliemi. Na Prostějovsku 
dosud byly zaznamenány pouze sporadické nálezy zkamenělin tohoto stáří, běžnější jsou 
nálezy spodnokarbonské flóry. Bylo provedeno základní určení nalezené fauny a vybrané 
vzorky budou využity v nové geologické expozici. (Jašková) 

10. Revize aktuálního stavu geologických lokalit různého stáří na Prostějovsku (Jašková). 
Pokračování dlouholetého průzkumu zajímavých geologických lokalit Prostějovska, 
zahrnující nejen povrchové výchozy hornin různého stáří, ale také výsledky výzkumu 
sedimentů, získaných mělkými vrty provedenými v letech 2009 - 2014. Některé informace o 
aktuálním stavu lokalit byly již využity v článku „Geologické lokality Prostějovska na 
fotografiích Václava Spitznera – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, dvojčíslo 15-16.“ 
Poznatky o aktuálním stavu lokalit, dokumentujících geologickou minulost Prostějovska, 
budou součástí publikace, jejíž první část bude sloužit jako průvodce k nové geologické 
expozici a druhá provede zájemce nejzajímavějšími geologickými lokalitami regionu. 
Publikace by mohla být vydána také jako monotematický svazek č. 18 „Přírodovědných 
studií“ a kromě jiného by sloužila jako doplněk učiva přírodopisu pro žáky ZŠ. 
Termín: příprava publikace – v průběhu II. pololetí roku 2016, sazba a tisk publikace – 
v průběhu roku 2017. 

11. Zpracování a průběžné doplňování archivu a nálezových zpráv a fotografické dokumentace 
archeologických lokalit MPP (Čižmářová) 

12. Sledování fenoménu tradiční lidové kultury v regionu, mapování výskytu projevů 
tradiční lidové kultury na Prostějovsku (Ondra) 

13. Průběžné doplňování seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury (Ondra) 

14. Rozšiřování databáze nositelů tradičního lidového řemesla v regionu (Ondra) 

15. Vytvoření přehledu regionálních akcí zacílených na uchování a prezentaci projevů 
tradiční lidové kultury veřejnosti (folklórní festivaly, tradiční akce, dožínky apod.) 
(Ondra) 

16. Orální historie vzpomínkové vyprávění pamětníků - klientky Domova důchodců Prostějov 
pro výstavu 30. let…(Ondra) 

17. Studium materiálů a fotografií, dobového tisku k historii Domova seniorů v Prostějově 
(Ondra) 

18. Zpracování textů pro Průvodce k výstavě Skvosty české krajinomalby (Husaříková) 

19. Zpracování rešerší k zápůjčkám pro výstavu Skvosty české krajinomalby (Husaříková) 

20. Sběr rostlinného materiálu, zaměřený na druhy vyskytující se na okrajích polí, která 
nebyla zasažena herbicidy a nedošlo ke zničení nežádoucích plevelů pro kulturní rostliny. 
Tamtéž byly zdokumentovány i obiloviny (Bezrouková) 
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21. Sledování rostlin kolem silnic v příkopech a v okolí železničních tratí a zastávek. 
Pokračoval i monitoring výskytu druhu koniklece velkokvětého a hvězdnice chlumní 
v oblasti Domamyslic ve směru na Mostkovice a Prostějov. Oba druhy byly potvrzeny 
(Bezrouková) 

22. Sběry a soupis rostlin v k. ú. Konice, Plumlov, Hrubčice, Prostějov, kolem vodního toku 
Hloučely, Valové a Romže. Během roku 2015 byl proveden průzkum historických parků 
v Prostějově, Čechách pod Kosířem, Hrubčicích, Kralicích, Výšovicích a Konici a revidován 
porost dle předešlých inventarizačních výzkumů (Bezrouková) 

23. Sledování chráněných území a jejich revize podle stávajících inventarizačních průzkumů 
z let čtyřicátých a padesátých v oblasti katastru obcí Domamyslice a Mostkovice ve směru na 
Plumlov a v oblasti Konicka. Stav porostů je v dobrém stavu, nedochází k úbytku 
sledovaných chráněných rostlin. Byl potvrzen i výskyt trávničky prodloužené, ostřice nízké, 
bělozářky větevnaté či lnu žlutého. Všechna vymezená území byla botanicky 
zdokumentována (Bezrouková) 

24. Zákresy sluneční fotosféry - pravidelné monitorování projevů sluneční aktivity, 
ovlivňujících geomagnetické pole (Černohousová) 

25. Monitorování světelného znečištění (Trutnovský) 

26. Sledování pohybu družicových efemeridů (Trutnovský) 

27. Meteorologická měření – stálá měření meteorologických údajů v Prostějově a jejich 
archivace (Černohousová) 
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VII. PREZENTAČNÍ ČINNOST  
 

A. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 

1. Příprava dalšího čísla Zpravodaje MPP za období 2011–2012, provedeny korektury, 
předány grafikovi k opravám (Dokoupilová) 

2. Dokoupilová, Marie: Asistent tvořivých chvil (Kalamář Jiřího Wolkera). In: Svědkové starých 
časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc 2015, s. 48-49. 

3. Dokoupilová, Marie: Emo Groag v Prostějově. Chajejnu, list Židovské obce Olomouci, roč. 7, č. 1, 
leden, s. 8-9. 

4. Dokoupilová, Marie: Jezdci na ořích železných. Krok, č. 3, 2015, s. 70-72. 

5. Dokoupilová, Marie: Jezdci na ořích železných. Prostějovský deník, 2. 9. 2015, s. 8. 

6. Dokoupilová, Marie: Jezdci na ořích železných. Radniční listy, č. 9, 30. 9. 2015, s. 11. 

7. Dokoupilová, Marie: Píseň o Napoleon Bonapart. (Přepis originálu písně ze sbírek MGP). Krok, 
č. 2, 2015, obálka. 

8. Dokoupilová, Marie: Přátelé ke mně chodili otevřeným oknem. (Z korespondence Václava Petra 
Josefu Glivickému do Prostějova). Krok, č. 1, 2015, s. 48-53. 

9. Dokoupilová, Marie: Rodina Hamburgerova v Prostějově. In: Židé a Morava. XXII. Kroměříž 
2016, v tisku. 

10. Dokoupilová, Marie: Rytíř Schlaraffie v portrétu Oskara Hellera. (Oskar Wolf.) Chajejnu, list 
Židovské obce Olomouci, 2015, roč. 7, č. 2, únor, s. 6-7. 

11. Dokoupilová, Marie: Služebník v nemoci. (Termofor Georga Steinschneidera z doby cholery, 
1832). In: Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc 2015, s. 
46-47. 

12. Dokoupilová, Marie: Trofeje borců. (Pohár Makabi Prostějov, 1935). In: Svědkové starých časů. 
111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc 2015, s. 50-51. 

13. Dokoupilová, Marie: Vybrané sbírky výtvarného umění židovských autorů nebo s židovskou 
tématikou v prostějovském muzeu. In: Židé a Morava XXI, Kroměříž, 2015, s. 144-161. 

14. Dokoupilová, Marie: Zákoutí prostějovského židovského města v díle Karla Wellnera. Chajejnu, 
list Židovské obce Olomouci, 2015, roč. 7, č. 5, květen, s. 6-7. 

15. Členka redakční rady časopisu KROK (posuzování a čtení příspěvků čtyř čísel ročně, 
zajišťování anotací výstav a akcí MGP pro zveřejnění v Kroku, účast na schůzkách rady v 
Olomouci) (M. Dokoupilová) 

16. Horák, Václav: Prostějov si 27. března 2015 připomíná 625 let trvání města. Radniční listy, 
Prostějov, roč. 2015, č. 2., str. 16. 

17. Horák, Václav: Prostějov 625 let městem – pokračování. Radniční listy, Prostějov, roč. 2015, č. 
3., str. 16. 

18. Horák, Václav: Nástroj práva útrpného in Kolektiv autorů. Svědkové starých časů. 111unikátů 
ze sbírek Olomouckého kraje. Olomoucký kraj. Olomouc 2015. str. 38, 39.  
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19. Horák, Václav: Prostějov 625 let městem in Kolekce čtyř vedut k 625. výročí povýšení 
Prostějova na město. Statutární město Prostějov. Prostějov 2015. 

20. Práce v redakční radě Zpráv Vlastivědného muzea Olomouc (Jašková) 

21. Přírodovědné studie MPP - příprava a vydání svazku 17 (Jašková) -redakční práce, výběr 
článků, recenze, sazba, korektury, zajištění finančního příspěvku na vydání.  

22. Článek do svazku 17 Přírodovědných studií MPP s názvem „Významné životní výročí RNDr. 
Vlasty Zukalové“. Kromě klasického článku byla sestavena i bibliografie nepublikovaných 
závěrečných zpráv z výzkumných úkolů tehdejšího Ústředního ústavu geologického, kde dr. 
Zukalová pracovala. Spolupráce: prof. RNDr. A. Přichystal, DrSc. (Ústav geologických věd PřF 
MU Brno), ing. M. Hlubučková (ved. odd. archivu ČGS – útvaru Geofond Praha), doc. RNDr. J. 
Hladil (GÚ AV ČR). (Jašková) 

23. Texty do připravované nové geologické expozice (Jašková) 

24. Článek do časopisu Vesmír: „Devonský korálový útes na Hané“ (Jašková) 

25. Vypracování kapitoly „Geologické zajímavosti v okolí Čelechovic na Hané“ do  publikace  
k 700. výročí založení obce Čelechovice pro OÚ Čelechovice na Hané  (Jašková) 

26. Čižmářová, H. 2015: Nové nálezy skleněných náramků z doby římské na Moravě, Pravěk NŘ 23 
- v tisku. 

27. Redakční práce na publikaci Olomouckého kraje „Svědkové starých časů. 111 unikátů ze 
sbírek Olomouckého kraje. Olomoucký kraj. Olomouc 2015.“ – konzultace s autory, 
zabezpečení fotografování vybraných sbírkových předmětů, konzultace s grafikem 
publikace – korekce navrhovaných řešení, úprava textů apod. (Ondra) 

28. Zpracování anotací k výstavám na webové stránky MGP (Ondra) 

29. Publikování autorských videodokumentů z činnosti MPP prostřednictvím webových 
stránek MPP a internetového portálu Youtube a Facebooku - kamera, střih (J. Ondra) 

 Rudolf Štěpančík – Krása hor 
 Inventura 
 Václav Ježek MACLA JÁBADBADA – Austrálie v obrazech 
 Velikonoční noc v muzeu 
 Tady a teď! 
 Blanka Bohdanová vystavuje v Prostějově 
 Muzejní noc 
 Milan Oboda – Můj čas běží mezi stromy 
 Jan Jankůj vystavuje 
 Jezdci na ořích železných 
 Near to reality 
 Válka v prostějovském muzeu 
 Skvosty české krajinomalby 

30. Čtvrtletní zpracování anotací k výtvarným výstavám pro Kulturní revui Olomouckého 
kraje – 8x (Husaříková) 

31. Popularizační články do regionálních periodik k výtvarným výstavám - 10x (Husaříková)  
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32. Pravidelná natáčení medailonků k výtvarným výstavám pro regionální televize a rozhlas 
(Husaříková) 

33. Pololetní nabídky pořadů pro veřejnost (Trutnovský) 

34. Články pro regionální tištěná média – cílená propagace aktivit AO – 18x (Trutnovský)  

 

B.  EXPOZIČNÍ ČINNOST 

 

Dle dlouhodobých záměrů k vybudování nových stálých expozic geologie a etnografie 
byly v loňském roce zpracovány scénáře a libreta, vybrány sbírkové předměty do zamýšlených 
expozic ke konzervaci a byl zajištěn výstavní fundus. Na vybudování těchto expozic byla použita 
dotace zřizovatele ve výši 550.000 Kč a vlastní prostředky z běžného ročního provozního 
rozpočtu, další finanční náklady, spojené s úpravami a renovací podlah (napadení podlah 
dřevokazným hmyzem) budou hrazeny z rozpočtu vlastníka a pronajímatele objektu hlavní 
budovy muzea – statutárního města Prostějova. 

 

Další: 

 
1. Zajišťování obměny vitríny s předmětem měsíce v expozici historie „V bezpečí pevných zdí – 
jistota, právo, bohatství. Prostějovsko za časů poddanství od poloviny 14. do poloviny 19. 
století“ (Dokoupilová) 

2. Soupis předmětů k chystané instalaci renovované a doplněné expozice „Z prostějovského 
ghetta“, vyhledání předmětů ze sbírek Pečetidla, Numismatika, Militaria, Užité umění, Sportovní 
trofeje a Nástroje (Dokoupilová) 

3. Námět a libreto připravované expozice národopisu (Ondra) 

a) soupis předmětů pro expozici národopisu z podskupin Lidové památky, Nástroje a 
formy, Skříňové obrazy, Obrazy na skle a z fondu oděvů  

b) technická řešení expozice – podlaha, osvětlení, členění místnosti apod. (Ondra, 
Zádrapa) 

4. Deinstalace sbírkových předmětů ze stálé geologické expozice a uložení do depozitáře 
(Jašková) 

5. Zajištění výtvarného řešení nové expozice geologie včetně návrhu „silurské štoly“, 
vybavení nábytkem, vitrínami a dalšími předměty, dále fotografie, osvětlení, nafocení 
některých lokalit (plánované velkoplošné fotografie devonského lomu a neogenní 
pískovny), vlastní odborná náplň expozice, kresebné rekonstrukce podoby Prostějovska v 
různých geologických útvarech, odborné texty pro regionální i obecnou část expozice 
(Jašková) 

a) terénní výjezdy s cílem doplnění vzorků hornin a zkamenělin regionu do geologické 
expozice 

b) řada vzorků hornin a především zkamenělin získána vlastním sběrem při  
terénních exkurzích 
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6. Restaurování sbírkových předmětů – 17 kusů určených pro vybavení etnografické 
expozice (Kosíková, Znojilová, Svobodová) 

7. Deinstalace sbírkových předmětů z expozice hodin, reinstalace hodin do nových prostor 
(Kosíková, Znojilová, Svobodová) 

 
C. VÝSTAVNÍ ČINNOST 

 

Výstavní dramaturgie v roce 2015 byla výběrem kvalitních výstavních titulů i počtem 
návštěvníků úspěšná. Bylo to především díky výstavám, které měly velký potenciál 
seznámit návštěvníky se všemi aspekty tvorby vybraných umělců, patřících vždy 
k výjimečným osobnostem naší výtvarné scény a rovněž se zajímavými historickými tématy 
a prezentací artefaktů ze sbírkových fondů vlastních i zapůjčených. 
  
 Výstavní činnost Muzea a galerie v Prostějově je velmi rozsáhlá a je jednou 
z nejvýraznějších prezentačních forem instituce. Výstavní program je realizován v hlavní 
budově muzea na nám. T. G. Masaryka 2, v budově Špalíčku v Uprkově ulici a tematické 
výstavy jsou realizovány i v prostorách hvězdárny v Kolářových sadech. 
 
 V roce 2015 bylo v muzeu a galerii realizováno celkem 22 dočasných výstav. Hlavní 
budova, která disponuje komfortními výstavními sály, nabídla velmi zajímavé výtvarné 
projekty, na kterých se prezentovala díla známých a uznávaných umělců, jako je herečka a 
malířka Blanka Bohdanová, Čechoaustralan Václav Ježek, jehož tvorba je inspirována 
uměním původních obyvatel Austrálie, velmi zajímavá byla výstava prvorepublikových 
filmových plakátů ze soukromé sbírky a přitažlivá byla i prezentace rodinných loutkových 
divadélek, rovněž ze soukromé sbírky. 
 
 Galerie každoročně představuje také tvorbu regionálních umělců, kterou v loňském 
roce reprezentoval velmi úspěšný prostějovský sklář Jan Jankůj. Lahůdkou uplynulé 
výstavní sezóny byla přehlídka současného holandského umění, které zastupoval profesor 
amsterdamské královské univerzity Maarten Welbergen, jehož specifický styl známý jako 
nezávislý realismus a dokumentovaný především sérií portrétů Alter ego, byl pro 
návštěvníky velmi objevný. 
 
 Závěr výstavní sezóny patřil jako již tradičně velkému výtvarnému projektu, 
představujícímu velikány českého výtvarného umění z veřejných sbírek. Pro rok 2015 byla 
sestavena početná kolekce, představující vynikající umělce, kteří se zabývali tématem 
krajinářství. Díla byla zapůjčena ze 14 prestižních galerií a v Prostějově se představila pod 
názvem Skvosty české krajinomalby. 
 
 Zcela novým počinem byla naopak akce, která proběhla pod názvem „První 
prostějovská aukce“, uskutečnila se ve spolupráci se soukromým galerijním subjektem a 
přivedla do galerie nové návštěvníky, milovníky výtvarného umění a jeho sběratele. 
 
 V budově Špalíčku se uskutečnily výstavy, v nichž převažovaly prezentace 
předmětové. Reakcí na výročí ukončení II. světové války byly dvě výstavy, které byly 
ztvárněny velmi netradičním a atraktivním způsobem, v jednom případě se jednalo o 
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historické unikáty – pozůstatky těžkých bojů na sklonku války právě na Prostějovsku. Nejen 
pro dětské návštěvníky byly připraveny přitažlivé výstavy o historii stavebnice Merkur a o 
známých večerníčkovských postavičkách Pat a Mat, dospělé zájemce zaujala výstava Jezdci 
na ořích železných o historii dopravního prostředku, který je v našem městě nadmíru 
populární. Velký zájem vzbudila také výstava, která byla zapůjčena jen na velmi krátkou 
dobu pod názvem Katastrofy lidského těla. 
  
 Již tradiční a dlouhodobě realizovanou činností v oblasti prezentace pro veřejnost 
jsou besedy, přednášky a komentované prohlídky výstav pro širokou veřejnost. 
V loňském roce se jich uskutečnilo osm a setkaly se s velmi kladným ohlasem posluchačů a 
návštěvníků. Nemalou zásluhu na tomto výsledku má jistě fakt, že tyto akce se mohou 
odehrávat v multifunkčním sále, který v minulosti instituce postrádala. 
  
 Výstavy, které realizovalo Astronomické oddělení, jsou zaměřeny na popularizaci 
astronomické činnosti a novinek v tomto oboru. 
 
PŘEHLED VÝSTAV: 
 
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov 
 

 Emil Filla – pozoruhodná osobnost českého výtvarného umění 
do 1. 2. (Husaříková) 

 Václav Ježek – Austrálie v obrazech 
16.3. – 3. 5. (Husaříková) 

 Prvorepublikové filmové plakáty 
7. 5. – 12. 7. (Husaříková) 

 Blanka Bohdanová – Proměny 
15. 5. – 12. 7. (Husaříková) 

 Rodinná loutková divadla 
16. 7. – 30. 8. (Husaříková) 

 Milan Oboda – Můj čas běží mezi stromy 
17. 7. – 30. 8. (Husaříková) 

 Jan Jankůj – Nejen sklář 
17. 7. – 30. 8. (Husaříková) 

 První  prostějovská aukce 
10. 9. – 22. 11. (Husaříková) 

 Near to Reality 
11. 9. – 22. 11.  (Husaříková) 

 Skvosty české krajinomalby 
4. 12. – 31. 1. 2016  (Husaříková) 

 Filip Nízký – Sklo a barva 
4. 12. – 31. 1. 2016 (Husaříková) 
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Špalíček, Uprkova 18, Prostějov 
 

 Čtyři v jednom 
8. 1. – 1. 2. (Husaříková) 

 Inventura 
6. 2. – 5. 4. (Husaříková) 

 Rudolf  Štěpančík  - Krása hor 
6. 2. – 5. 4. (Husaříková, Zádrapa) 

 Tady a teď! 
10. 4. – 7. 6. (Zádrapa, Ondra) 

 A je to! 
10. 4. – 7. 6. (Hanusová) 

 Stavebnice Merkur 
11. 6. – 30. 8. (Hanusová) 

 Katastrofy lidského těla 
1. 9. – 8. 9. (Husaříková, Zádrapa) 

 Jezdci na ořích železných 
4. 9. – 25. 10. (Dokoupilová) 

 Ladislav Steininger – Objekty 
10. 10. – 5. 12. (Husaříková) 

 Než zbraně utichly 
29. 10. – 6. 12. (Horák) 

 75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF 
29. 10. – 6. 12. (Hanusová, Zádrapa, Ondra) 

 Magdalena Dobromila Rettigová a Vánoce v měšťanské rodině 
10. 12. – 10. 1. 2016 (Husaříková) 

 Výstava historických příborů a panenek 
18. 12. – 8. 3. 2016 (Zádrapa) 

 

Budova hvězdárny Kolářovy sady 3348, Prostějov 
 

 Světelné znečištění  
28. 5. – 31. 7. (Trutnovský, Černohousová) 

 Matematika ve službách astronomie 
20. 9. – 31. 12. (Trutnovský, Černohousová) 

 Strhující snímky z vesmíru 
1. 1. – 9. 9. (Trutnovský, Černohousová) 

 Z dějin prostějovské astronomie 
1. 1. – 31. 12. (Trutnovský, Černohousová) 
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Výstavy mimo objekty MGP 
 

 30 let Domova důchodců v Prostějově  - v Domově důchodců na Nerudově ulici 
v Prostějově – 12. 3. – 31. 12. 2015 (Ondra, Husaříková, Zádrapa) 

 Zkameněliny – archiv života - v Muzeu v Říčanech u Prahy  
1. 1. - 31. 12. (Jašková) 

 Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska - v Černé věži  
v  Drahanovicích - 4. 4. – 17. 5. 2015 (Jašková) 

 Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska - v Muzeu Vysočiny Jihlava - 16. 
4. – 14. 6. 2015 (Jašková) 

 Kámen mluví aneb geologie Prostějovska - v obecním muzeu v Drahanech - 1. 
1. – 2. 6.  (Jašková) 

 Kámen mluví aneb geologie Prostějovska - v ZŠ Čelechovice na Hané 
květen (Jašková) 

 Geologie Prostějovska - v Kovárně Ekocentra Iris - 
říjen (Jašková)  

 Pravěk Dětkovic – obecní úřad Dětkovice – 20. – 31. 7. (Čižmářová) 
 
 

Další výstavní činnost 
 

1. Příprava výstavy k 700. výročí narození Karla IV. „Přivítejme otce vlasti“, realizace 
2016 (Horák) 

2. Příprava výstavy „Chléb za břichem nechodí“ ve spolupráci s muzeem v Bruntále, 
realizace 2016 (Bezrouková, Ondra) 

3. Koncepce výstavního plánu pro sály hlavní budovy muzea a budovy Špalíčku 
(Husaříková) 

4. Finanční rozvaha k plánovaným výstavám (Husaříková) 

5. Harmonogram instalačních a deinstalačních prací (Husaříková) 

6. Harmonogram využití výstavního fundusu (Husaříková) 

7. Koncepce jednotlivých výstav (Husaříková) 

8. Dramaturgie a organizace vernisáží (Husaříková) 

9. Vyřizování žádostí o zápůjčky (Husaříková)  

10. Balení a svozy děl (Husaříková)  

11. Koncepce instalace děl (Husaříková) 

12. Pojištění výstav (Husaříková)  

13. Konzultace a poradenství k vybavení závěsným systémem a instalačním zařízením pro 
DD Nerudova v Prostějově (Husaříková) 
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14. K výstavě Skvosty české krajinomalby – jednání a uzavření sponzorské dohody s 
bezpečnostní agenturou SIDA na specializovaný doprovod převozů, posouzení rizik, 
stanovení speciálních bezpečnostních opatření pro ostrahu, harmonogram svozů a 
jejich hlášení pojišťovně (Husaříková) 

15. Realizace panelů výstavy pro DD Nerudova - 14 kusů (Kosíková) 

16. Vybalování, instalace, realizace 5 panelů k výstavě Bonton Zlín, deinstalace, balení 
(Kosíková) 

17. Realizace 16 panelů k výstavě Tady a teď, instalace (Kosíková) 

18. Instalace výstavy filmových plakátů, deinstalace (Kosíková) 

19. Realizace 2 panelů k výstavě B. Bohdanové (Kosíková) 

20. Instalace vitrín k muzejní noci, deinstalace (Kosíková) 

21. Prezentace konzervátorských a restaurátorských prací na muzejní noci (Kosíková, 
Svobodová, Znojilová) 

22. Vybalování, instalace výstavy Merkur, deinstalace, balení (Kosíková) 

23. Instalace výstavy skláře Jana Jankůje, realizace panelů (Kosíková) 

24. Instalace archeologické výstavy v Dětkovicích, deinstalace (Kosíková) 

25. Realizace panelů k výstavě kol (16ks), instalace výstavy, deinstalace (Kosíková) 

26. Realizace panelů k výstavě o historii II. světové války (18ks), instalace, deinstalace 
(Kosíková) 

27. Instalace výstavy RAF, deinstalace (Kosíková) 

28. Balení výstavy M. Welbergena a Z. Albrechtové, oprava poškozeného exponátu 
(Kosíková) 

29. Vybalování obrazů k výstavě krajinářů (Kosíková) 

30. Spolupráce při instalaci výstavy Vánoce (Kosíková) 

31. Spolupráce při instalaci výstavy panenek (Kosíková) 

32. Úprava a instalace popisek k výstavám, řezání pozvánek a úprava propagačních 
materiálů a ploch (Kosíková) 

33. Výstava k výročí I. sv. Války – deinstalace předmětů (Svobodová, Znojilová) 

34. Pomoc při instalaci výstavy Rudolf Štěpančík – Krása hor (Svobodová, Znojilová) 

35. Vybalování, deinstalace, balení výstavy Václav Ježek – Obrazy z Austrálie (Svobodová, 
Znojilová) 

36. Instalace a deinstalace výstavy Filmové plakáty (Svobodová, Znojilová) 

37. Vybalování, deinstalace, balení výstavy Blanka Bohdanová – obrazy (Svobodová, 
Znojilová) 

38. Instalace a deinstalace výstavy Jan Jankůj Nejenom sklář (Svobodová, Znojilová) 

39. Deinstalace a transport výstavy Milana Obody (Svobodová, Znojilová) 

40. Pomoc při instalaci výstavy Rodinná loutková divadla (Svobodová, Znojilová) 
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41. Vybalování, instalace, deinstalace, balení výstavy Hrajeme se s Merkurem (Svobodová, 
Znojilová) 

42. Vybalování, instalace, deinstalace, balení výstavy Jezdci na ořích železných (Kosíková, 
Svobodová, Znojilová) 

43. Pomoc při instalaci První prostějovské aukce (Svobodová, Znojilová) 

44. Vybalování, instalace, deinstalace, balení výstavy Než zbraně utichly - (Svobodová, 
Znojilová) 

45. Vybalování, instalace, deinstalace, balení výstavy 75. výročí založení většiny 
československých perutí v RAF (Svobodová, Znojilová, Zádrapa) 

46. Pomoc při instalaci výstavy Magdalena Dobromila Rettigová a Vánoce v měšťanské 
rodině (Svobodová, Znojilová) 

47. Dílčí převzetí a transport děl k výstavě Skvosty české krajinomalby (Spáčil) 
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VIII. OSVĚTOVÁ, METODICKÁ A JINÁ ČINNOST 
  
 

V roce 2015 se konalo 498 kulturně výchovných akcí pro veřejnost, jichž je 
Muzeum a galerie v Prostějově pořadatelem. Tradičně vysokou návštěvnost vykazovaly 
veřejností oblíbené přednášky a besedy v rámci muzejních podvečerů a muzejních nocí, 
workshopy, komentované prohlídky, programy pro mateřské, základní a střední školy, 
vánoční a velikonoční pořady a dílny. Specifikou Astronomického oddělení jsou kromě již 
zmíněných aktivit také denní i noční pozorování, astronomické kempy, kluby, astronomické 
víkendy, řada edukačních akcí pro děti apod. 
 

Edukační oddělení (muzejní pedagogika), které je posíleno o další muzejní 
pedagožku, se zaměřuje na široké spektrum činností. Velmi atraktivní a hojně navštěvované 
jsou velikonoční a vánoční rukodělné dílny pro žáky základních a mateřských škol, které 
jsou zaměřeny na tradiční výrobky z vosku, těsta, korálků, pedigu, ale i na používání nových 
technik. S nadšením se setkaly hudebně etnografické pořady, které byly v loňském roce 
realizovány před Vánocemi úplně poprvé. Zcela novou formou nabídky aktivit pro děti byl i 
poprvé uskutečněný letní příměstský tábor, který byl kolektivní záležitostí pracovníků 
organizace. Muzejní pedagožka pokračovala v realizaci tzv. Muzejních nocí, které jsou pro 
děti přitažlivé především přenocováním v muzeu a dále pak plněním různých tematických 
úkolů, souvisejících s muzejními obory. V loňském roce proběhlo celkem 5 těchto aktivit. 
V rámci doplnění prohlídky stálých expozic jsou průběžně realizovány programy Putování 
pravěkem, Co je to muzeum, Prohlídka města, Prostějovští literáti a v období před 
Velikonocemi pak speciální pořady „Masopustní zvyky a obyčeje“. Programy pro děti a 
mládež, realizované Astronomickým oddělením, doplňují vzdělávací oblast Dítě a svět a 
Člověk a jeho svět, což jsou pojmy, převzaté z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní a základní vzdělávání. 

 

Muzejní podvečery: 
 

1. Jezdci na ořích železných. Historický vývoj velocipedů a historie Českého klubu 
velocipedistů v Prostějově, podvečer k výstavě spolu s Mgr. M. Zdražilem 
z Vlastivědného muzea v Olomouci (Dokoupilová) 

2. Rudolf Štěpančík – Nový Zéland – beseda k výstavě (Husaříková) 

3. Raport o Velké válce se šťastným koncem – přednáška Josefa Krejčího (Husaříková) 

4. Setkání s malířem Václavem Ježkem – beseda k výstavě Austrálie v obrazech 
(Husaříková) 

5. Osudy prostějovských židů koncem 30. let 20. století a v průběhu druhé světové 
války. Hledání a nalézání zapomenutých sousedů přednáška   
(Dokoupilová) 

6. Druhá světová válka jako koníček – beseda k 70. výročí ukončení 2. světové války 
(Horák) 

7. Beseda k výstavě 75. výročí vzniku většiny československých perutí RAF 
(Husaříková) 
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Astronomické přednášky: 
 

1. O povaze světla - Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D., (Trutnovský) 

2. Inventura Sluneční soustavy - Mgr. Pavel Gabzdyl (Trutnovský) 

3. Raketoplán je mrtev, ať žije raketoplán - Ing. Tomáš Přibyl (Trutnovský) 

4. Světelné znečištění - RNDr. Jan Hollan PhD. (Trutnovský) 

5. Zlatá éra meziplanetárních letů - Ing. Tomáš Přibyl (Trutnovský) 

6. Matematika ve službách astronomie - prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 
(Trutnovský) 

7. Budeme neviditelní? - prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (Trutnovský) 

8. Svět proměnných hvězd - doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (Trutnovský) 

9. Divoký příběh kosmického teleskopu - Ing. Tomáš Přibyl (Trutnovský) 

10. Seeing aneb když obloha v zimě jiskří - Jakub Kolář (Trutnovský) 

 

Ostatní: 
 

1. Beseda s žáky 5. třídy k problematice holocaustu - 17. 2. 2015, dvě skupiny, realizováno 
dvakrát (M. Dokoupilová). 

2. Židovský hřbitov Prostějov, Studentská ulice, 1801–1943? - přednáška pro Klub 
historický a státovědný, Státní okresní archiv (Dokoupilová) 

3. Odborný výklad pro školy v expozici J. Wolkera - 11 skupin (Dokoupilová, Svozílková) 

4. Komentované prohlídky v expozici historie pro veřejnost a mládež – 3 skupiny (Horák) 

5. Čelechovický devon – výklad a prohlídka lomu pro děti (Jašková) 

6. Geologie Prostějovska s ukázkami – výklad v návaznosti na regionální učivo ZŠ 
(Jašková) 

7. Geologie Prostějovska – přednáška pro Ekocentrum Iris, Prostějov (Jašková) 

8. Geologie Prostějovska s ukázkami výklad pro žáky ZŠ Němčice (2 skupiny) (Jašková) 

9. Putování pravěkem, Jak se dělá muzeum – příprava programu pro školy ve spolupráci 
s J. Svozílkovou (Čižmářová) 

10. Botanická procházka přírodou Velkého Kosíře a biokoridoru Hloučela – program pro 
děti (Svozílková) 

11. Lidová píseň na Hané a sběratel Dr. Jan Poláček – přednáška pro Akademii seniorů 
(Ondra) 

12. 30 let Domova důchodců na Nerudově ulici v Prostějově ve vzpomínkách pamětníků – 
referát z podkladů orální historie (Ondra) 

13. Pohanské kořeny vánočních svátků – přednáška pro klub seniorů Městské knihovny 
v Prostějově (Ondra) 

14. Tradice a dnešek – přednáška pro občanské sdružení Lipka (Ondra) 



39 

 

15. Noci v muzeu pro nejmenší děti – 5 pořadů - pohádková, velikonoční, astronomická, 
historická, tajuplná s překvapením (Svozílková, Svobodová, Znojilová) 

16. Příměstský muzejní letní tábor (Svozílková ve spolupráci s pracovníky MGP) 

17. Putování pravěkem v expozici archeologie pro školy - 17 programů (Hanusová) 

18. Masopustní zvyky a obyčeje – 4 programy (Hanusová) 

19. Program pro žáky MŠ a ZŠ k výstavě Pat a Mat – 32 programů (Hanusová) 

20. Komentovaná prohlídka výstavy Stavebnice Merkur s autorem Ing. Jiřím Mládkem 
(Hanusová) 

21. Historická procházka Prostějovem 7 programů (Hanusová) 

22. Putování pravěkem v expozici archeologie pro školy - 16 programů (Svozílková) 

23. Historická procházka Prostějovem pro školy - 15 programů (Svozílková) 

24. Literární Prostějov v expozici J. Wolkera - 7 programů (Svozílková) 

25. Jak se dělá muzeum – pro školy – 6 programů (Svozílková) 

26. Velikonoční dílny – 60 programů (Hanusová) 

27. Jarní tvořivá dílna pro maminky s dětmi – 5 programů (Hanusová) 

28. Velikonoční a vánoční rukodělné dílny – 87 programů (Svozílková) 

29. Povídání o Vánocích pro nejmenší děti z MŠ – 8 vzdělávacích pořadů (Ondra) 
Advent – lidové zvyky a tradice – pro žáky ZŠ – 15 vzdělávacích pořadů (Ondra) 

30. Astronomická pozorování denní – Slunce (odborní pracovníci AO)  

31. Astronomická pozorování noční – hvězdná obloha (odborní pracovníci AO) 

32. Letní pozorovatelská škola  

a) Školička (pro děti do 10 let) - základní informace o viditelných souhvězdích a 
planetách (odborní pracovníci AO)  

b) prázdninové pořady pro nejmenší – pohádky o Zemi, Měsíci, kometě, souhvězdích 
(odborní pracovníci AO) 

33. Soutěžní pořady po děti – 24 pořadů (odborní pracovníci AO) 

34. Nedělní soutěže pro děti od 5 do 11 let – 1x za měsíc soutěže na téma kosmonautika a 
sluneční soustava (odborní pracovníci AO) 

a) soutěžní pořady pro školní družiny 

b) soutěžní pořady pro občanské sdružení Lipka Prostějov 

35. Astronomické kluby – 88 schůzek 

a) Hvězdárníček pro děti do 11 let – seznamování se základními astronomickými pojmy 
a fakty, praktická pozorování (Černohousová) 

b) Gemini I (pro žáky od 10 let) a Gemini II (pro studenty středních škol a starší) – 
jednoduché fyzikální pokusy, samostatná astronomická pozorování, ovládání 
pozorovací a výpočetní techniky (Trutnovský)  
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36. Astronomické víkendy s denním i nočním pozorováním  -1x za měsíc (odborní 
pracovníci AO) 

37. Astronomické programy pro základní školy – 165 programů (odborní pracovníci AO) 

38. Astronomické programy pro mateřské školy – 118 pořadů (odborní pracovníci AO) 

39. Spolupráce s Centrem judaistických studií FF UP Olomouc, Židovským muzeem v Praze, 
Národním památkovým ústavem v Olomouci, s pamětníky a dobrovolníky  
(Dokoupilová) 

40. Spolupráce s učiteli, studenty a soukromými badateli, poradenství a příprava materiálů 
pro ně, pořizování rešerší – osobně, písemně, elektronicky, telefonicky – 39 
badatelských návštěv, 176 písemných a telefonických dotazů, celkem 215 
(Dokoupilová) 

41. Spolupráce s Židovským muzeem v Praze (V. Hamáčková, P. Kocman), s Centrem 
judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových v Olomouci (D. Soukup, M. Crhová, I. 
Procházková Cahová), Židovskou obcí v Olomouci (T. Hrbek, P. Papoušek), Národním 
památkovým ústavem v Olomouci (M. Papoušek, V. Bártová) a oddělením památkové 
péče prostějovského magistrátu (M. Perůtka) (Dokoupilová) 

42. Poskytování informací médiím o zrušeném židovském hřbitově, o výstavě Jezdci na 
ořích železných – prostějovská regionální televize, Prostějovský deník, MF Dnes, 
Respekt, agentura AP (Dokoupilová) 

43. Konzultace pro studenty SŠ a VŠ, spolupráce při pracích SOČ (Dokoupilová) 

44. Členství v redakční radě časopisu KROK (posuzování a čtení příspěvků čtyř čísel ročně, 
zajišťování anotací výstav a akcí MGP pro zveřejnění v Kroku, účast na schůzkách rady v 
Olomouci) (Dokoupilová) 

45. Příprava předmětů do soutěže „Co je to?“ pro Muzejní noc 21. 5. (Dokoupilová) 

46. Sestavení statistického výkazu MGP za rok 2014 pro Ministerstvo kultury ČR - NIPOS 
(M. Dokoupilová) 

47. Spolupráce s ÚAPP Brno, pracoviště Prostějov (Horák, Čižmářová) 

48. V nepřítomnosti archeoložky, která je na rodičovské dovolené, zajišťování spolupráce 
s ÚAPP Brno, pracoviště Prostějov, při různých zápůjčkách, studiu nálezové 
dokumentace a nahlížení do literatury (Horák, Čižmářová) 

49. Komentované prohlídky pro školy na výstavách 75. výroční vzniku většiny 
československých perutí v RAF a Než zbraně utichly (Horák) - uskutečněno 4x (z toho 
2x ve spolupráci s J. Svozílkovou) (Horák). 

50. Jednání s 67 badateli, bádání a dotazy zaměřené především na oblast numizmatiky a 
faleristiky, spojené s oceněním různého numizmatického a faleristického materiálu, 
dále dotazy na zbraně, ale i na nejrozmanitější historii (Horák) 

51. Konzultace s badateli, příprava materiálů a vyhledání literatury, odborná pomoc 
studentům VŠ – diplomové práce, vyhledání sbírkových předmětů podle konkrétních 
požadavků zájemců, odpovědi na telefonické nebo e-mailové 52 dotazů (Jašková) 

52. Členství ve Středomoravské archeologické regionální komisi (Čižmářová) 

53. Členství v ostatních odborných archeologických komisích (Čižmářová) 
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54. Dotazy badatelů a vysokoškolských studentů, směřující především k problematice 
sběrů z padesátých let minulého století, inventarizaci parků okresu Výšovice a Mořice a 
chráněným stromům Prostějovska (Bezrouková) 

55. Práce s badateli -  příprava podkladových materiálů pro pracovníky odborných 
institucí, studenty VŠ, soukromé badatele – celkem 8 badatelů (Vybíralová Gajdošíková) 

56. Účast na jednání Etnografické komise Asociace muzeí a galerií (Ondra) 

57. Členství v redakční radě publikace Olomouckého kraje Svědkové minulosti (Ondra)  

58. Pravidelná jednání pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu OK (Ondra) 

59. Příprava a realizace soutěže „Co je co“ pro návštěvníky Muzejní noci 21. 5. (Ondra) 

60. Ocenění dětských krojů na ZŠ Brněnská (Ondra) 

61. Poskytování konzultací, materiálů a informací pro badatelské návštěvy, spolupráce se 
studenty, učiteli, badateli - osobní návštěvy, e-mailová korespondence a telefonické 
dotazy – 72 dotazů (Ondra) 

62. Výklad v expozicích muzea – 2 skupiny, 26 osob (Ondra) 

63. Informace a rozhovory médiím o výstavách, akcích v MGP – Prostějovský deník, 
Prostějovský večerník, PV novinky, Týdeník Prostějovska, regionální TV (Ondra)  

64. Pravidelná jednání Poradního sboru pro akviziční činnost MGP (Zádrapa, Husaříková, 
Ondra, Dokoupilová, Horák, Jašková, Vybíralová Gajdošíková, Bezrouková, Spáčil, 
Svozílková) 

65.  Pravidelná jednání pracovních skupin k přípravě nových expozic etnografie a geologie 
(Husaříková, Ondra, Kolbová, Jašková, Svobodová, Znojilová, Kosíková) 

66. Zpracování Výroční zprávy MGP za rok 2014 (Zádrapa, Husaříková, Ondra, Kolbová) 

67. Konzultace, poradenství – pomoc jednotlivcům nebo firmám při řešení sestavování 
nebo nákupu dalekohledů, v případech astronomických olympiád a při aktuálních 
úkazech na obloze (Trutnovský, Prudký) 

68. Zpracovávání tematických úkolů a statistik, zadávaných Odborem kultury a památkové 
péče Olomouckého kraje (Zádrapa, Kolbová, Husaříková, Ondra) 
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IX. OUTDOOROVÁ REKLAMA, MEDIÁLNÍ PODPORA – MEDIÁLNÍ 
PARTNERSTVÍ K VÝSTAVÁM, SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A 

WEBOVÝCH STRÁNEK 

 

Ke všem výstavám byly realizovány informační kampaně především novými 
reklamními plochami, stejně jako dosavadním využíváním velkoplošných bannerů. Byly 
využívány CLV vitríny v pronájmu, zpoplatněné výlepové plochy a vlastní mobilní reklamní 
stojany. 

Během roku 2015 došlo také k několika cíleným kampaním na facebookovém 
profilu instituce, vznikla série tematických videí, která měla velmi efektivní dosah. Kromě 
těchto kampaní byl profil často aktualizován a byl zde sdílen obsah v podobě pozvánek na 
výstavy, doprovodných programů, fotografií z instalací a různých aktualit. Pro rozšíření 
okruhu potencionálních návštěvníků byl nově vytvořen profil instituce na další sociální síti 
Twitter. Na šíření nabídky aktivit MGP se podílely kulturní portály Statutárního města 
Prostějov,  kudyznudy, ICM Prostějov a další. 

Webové stránky MGP jsou pravidelně aktualizovány, došlo k reorganizaci 
jednotlivých složek s cílem jejich zatraktivnění a zpřehlednění, k rychlejší orientaci 
především pro mladou generaci slouží také možnost využití QR kódů. 
Mediálními partnery výstav a kulturně výchovných akcí byla regionální periodika, Radniční 
listy, Český rozhlas Olomouc a regionální televizní studio ZZIP. Mediální partnerství se 
týkala především inzertní spolupráce, propagace na sociálních sítích, umísťování informací 
do přehledů, kulturních tipů, rozhovorů s kurátory, autory aj. (Husaříková, Ondra). 

 

Další: 

 

1. Jednání s reklamní společností Railreklam, jejímž výsledkem bylo získání velkoplošné 
reklamní prosklené vitríny na budově hlavního nádraží ČD a současně v prostoru 
zastávek MHD (Husaříková) 

2. Grafická úprava a tisk propagačních materiálů pro tuto plochu (Spáčil) 

3. Rozšíření portfolia pozvánek k akcím MGP (Husaříková) 

4. Nová grafická úprava propagačních bannerů na budově MGP (Spáčil) 

5. Pravidelné zveřejňování v kulturním kaleidoskopu regionálního tisku  
a televize (Husaříková) 

6. Zvýšení mediální informovanosti veřejnosti o činnosti MGP (Zádrapa, Husaříková) 

7. Aktualizace hlavní strany webu – 73 aktualizací, strany „aktuální výstavy“ 31  
aktualizací, archivu výstav a akcí 37 aktualizací, strany videokronika 12 aktualizací atd. 
(Ondra) 

8. Vytvoření 34 nových HTML stran – např. odkazy na akce (Ondra) 

9. Pravidelná aktualizace termínů výstav, cen vstupného, dokumentů muzea, kontaktů 
apod. (J. Ondra) 
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10. Aktualizace profilu MGP na Facebooku - 43 aktualizací (Ondra) 

11. Založení profilu MGP na Twitteru, pravidelná aktualizace informací (Ondra) 

12. Grafické práce na PC – úprava fotografií, skenování, úprava dokumentů pro webovou 
prezentaci (J. Ondra) 

13. Příprava nových webových stránek MGP (J. Ondra) 
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X. KNIHOVNA, INFORMATIKA, GRAFICKÉ PRÁCE, 
FOTODOKUMENTACE 

 
A. Knihovna 

 

1. Akvizice - doplňování knihovního fondu; přírůstek za rok 2015: 34 ks knih + 23 
odebíraných titulů periodik (Hubáčková) 

2. Do systému Clavius bylo zapsáno 501 knih z fondu muzea (Hubáčková, Svozílková) 

3. Průběžná revize knihovního fondu (Hubáčková) 

4. Poskytování knihovnických služeb odborným pracovníkům našeho muzea a ostatním 
žadatelům z řad odborné i laické veřejnosti, vedení evidence čtenářů a výpůjček 
(Hubáčková) 

5. Meziknihovní výpůjční služba (Hubáčková) 

6. Ošetření a seřazení knih z fondu starých tisků a novin – 1 650 ks  (Hubáčková, 
Svozílková) 
 
 

B. Grafické práce, informatika, fotodokumentace, webové stránky 
 

7. Drobné grafické úpravy různých materiálů na PC - skenování, úprava a ukládání 
obrazového materiálu (Horák) 

8. Grafické úpravy podkladů a příprava prezentací vlastních i pro kolegy (Horák) 

9. Implementace ekonomického softwaru Pohoda: komplikované hledání řešení pro on-
line funkční pokladní systém na třech místech (hlavní budova, Špalíček a hvězdárna); 
řešení funkčního hardwarového vybavení; optimalizace nastavení; školení pokladních 
v obsluze programu i účetních záležitostech (asi 160 hodin)(Kolbová, Medková) 

10. Pravidelná údržba systémů a dat (Horák) 

11. Jednodušší technická údržba výpočetní techniky (Horák) 

12. Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního 
systému (Horák, Kolbová, Medková) 

13. Zajišťování vhodného spotřebního materiálu pro reprografická zařízení 
(Horák) 

14. Zajišťování náročnějších technických oprav elektroniky prostřednictvím 
specializovaných servisů (Horák) 

15. Doladění fungování zálohového serveru a pravidelná týdenní údržba zálohy dat 
(Horák) 

16. Instalace aplikace a její rozběhnutí pro přístup ke služebním e-mailům přes webové 
rozhraní (Horák) 

17. Správa e-mailových adres (Horák) 

18. Zajišťování audiovizuální techniky na akce MGP (Horák) 
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19. Opravy a reinstalace operačních systémů u některých PC (Horák) 

20. Spolupráce při obsluze knihovnického systému Clavius (Horák) 

21. Pravidelné řešení nefunkčnosti vysoce poruchových informačních kiosků  
v expozici archeologie a historie (Horák) 

22. Reinstalace nových MS Office na většině počítačů pro funkčnost nových výkazů 
docházky, školení pro zaměstnance a pomoc při vyplňování docházky (Horák) 

23. Sazba a grafická úprava dokumentů a brožur (Spáčil) 

24. Grafický návrh a realizace průvodce k výstavě Skvosty české krajinomalby (Spáčil) 

25.  Zpracování programů MGP pro Radniční listy -  12 ks (Spáčil) 

26. Zpracování programů hvězdárny pro Radniční listy 12 ks (Spáčil) 

27. Grafická úprava výroční zprávy za r. 2014 (Spáčil) 

28. Grafický návrh a realizace programů pro hvězdárnu - 2 ks (Spáčil) 

29. Grafické zpracování PF  - 1 ks (Spáčil) 

30. Realizované návrhy plakátů na akce muzea a galerie, formát A3 - 38 ks (Spáčil) 

31. Realizace návrhů pozvánek na akce muzea a galerie - 36 ks (Spáčil) 

32. Realizace návrhů plakátů na akce hvězdárny, formát A3 - 22 ks (Spáčil) 

33. Grafické zpracování brožur -  2 ks (Spáčil) 

34. Informační panely k výstavám - 4 ks (Spáčil) 

35. Grafické zpracování velkoplošných bannerů - 14 ks (Spáčil) 

36. Příprava sazby Zpravodaje MGP  (Spáčil) 

37. Fotografování akcí, dokumentů, objektů a jejich následná počítačová úprava pro tisk 
nebo elektronickou prezentaci (Spáčil) 

38. Skenování dokumentů a jejich následná počítačová úprava pro tisk nebo elektronickou 
prezentaci, popř. archivaci (Spáčil) 

39. Tisk textů k výstavám apod. (Spáčil) 

40. Grafické a typografické návrhy, konzultace grafických a textových výstupů, korektury 
(Zádrapa, Ondra) 
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XI. KOMENTÁŘ K TABULKÁM 
 
 

1.1.1. Ve srovnání s předešlým rokem došlo ke zlepšení situace v oblasti přebírání i 
zpracování přírůstků v podsbírce archeologie přijetím archeoložky na zástup za 
rodičovskou dovolenou na poloviční pracovní úvazek. V její pracovní náplni byl kladen 
největší důraz na práci s podsbírkou, především na inventarizace. V ostatních oborech 
přetrvávala nepříznivá finanční situace, která nedovolovala nákup nových přírůstků. 
Vyřešením legislativních problémů týkajících se darů a převodů byla sbírka obohacena 
několika novými artefakty. 
 
1.1.2. Evidence ve II. stupni (list 2): U většiny oborů v muzeu zastoupených dochází k 
převodu dosavadních papírových evidenčních karet do elektronické podoby – zpracování v 
programu BACH a současně ke zpřesňování a doplňování údajů, změnám lokace v důsledku 
stěhování sbírek a záznamům dalších nových poznatků.  
 
1.3. Konzervace (list 3): V roce 2015 organizace získala odbornou restaurátorku, 
specialistku na malbu a polychromii díky Projektu praxe pro mladé do 30 let s podporou 
prostředků ESF a Úřadu práce. Oddělení tvořila tedy jedna restaurátorka - specialistka na 
dřevo, druhá na malbu a třetí konzervátorka, specialistka na obecnou konzervaci. Tato 
skutečnost se projevila se projevila velmi pozitivně zkvalitněním a množstvím 
restaurátorských a konzervátorských zásahů, preventivními opatřeními a pravidelným 
monitoringem podmínek v depozitářích i výstavních a expozičních prostorách. Periodickou 
oblastí na úseku konzervace bylo odplísnění a čištění knihovního fondu, který byl 
přestěhován do depozitárních prostor.  
 
1.5. CES (list 3): V hodnoceném roce bylo odesláno na Ministerstvo kultury ČR 11.870 změn 
v CES ze všech podsbírek MGP. Problematice je i nadále věnována zvýšená pozornost 
především konzultací s metodikem příslušného oddělení MK ČR. Množství oprav je 
dokumentováno tabulkou v kapitole I. Péče o sbírky (viz V. Horák). 
 
1.6. Výpůjčky, zápůjčky (list 3): Největší objem zápůjček byl jako již tradičně u výtvarných 
výstav (277). Jednalo se o kolekce, které byly zapůjčeny od soukromých sběratelů a 
majitelů, nebo o zápůjčky z převážně veřejných muzeí a galerií.  Ke kolekcím od 
soukromých sběratelů na základě jejich požadavků nebyly zpracovávány předávací 
protokoly, a tudíž počet zápůjček nefiguruje v uváděné položce 277 kusů. Takovým 
způsobem byly zapůjčeny předměty k výstavám manželů Pecháčkových - Magdalena 
Dobromila Rettigová a Vánoce v měšťanské rodině, Rodinná loutková divadla, dále První 
prostějovská aukce galeristy Jindřicha Skácela, výstava dřevěných objektů Ladislava 
Steiningera a další. V roce 2015 se zvýšilo množství výpůjček především z oblasti 
archeologie a výtvarného umění, které dosáhly čísla 3.181.  
 
1.7. Depozitáře (list 4). MGP disponuje depozitárními prostorami v hlavní budově muzea a 
na odloučeném pracovišti na ulici Lidická. Oba tyto prostory jsou dlouhodobě kapacitně 
nevyhovující, především v návaznosti na množství a současně neustálé přibývání 
archeologických sbírek. Přes snahu o co nejlepší využití stávajících prostor se kurátoři 
jednotlivých podsbírek neustále potýkají s nedostatkem vhodného úložného prostoru.  



47 

 

Přesto, že byly opakovaně řešeny problémy se zatékáním do budovy nového depozitáře v 
Lidické ulici, při přívalovém a dlouhotrvajícím dešti se zatečení na různých místech opět 
projevuje. V depozitáři v hlavní budově muzea je při absenci klimatizace nutno dodržovat 
předepsané klimatizační podmínky pomocí mobilních odsavačů vlhkosti a svépomocným 
zapojením mobilní klimatizační jednotky.  
 
1.8. Jiná evidence (list 4): V pomocné evidenci je veden rozsáhlý soubor negativů, nosiče, 
CD, DVD a mince, které nesplňují kritéria pro zařazení do podsbírky numismatika, což 
vyplynulo ze závěrů dlouholetého zpracování tohoto fondu ve specializovaném oddělení 
MZM.  
 
2. Věda a výzkum (list 4): Vědeckovýzkumné úkoly plnili průběžně všichni odborní 
pracovníci. V roce 2015 nebyl ukončen žádný z dlouhodobě rozpracovaných úkolů, 
v jednotlivých dílčích etapách byly zpracovány odborné texty, rešerše, powerpointové 
prezentace, byly doplňovány elektronické fotodokumentace. Vědeckovýzkumné úkoly 
v oblasti geologie byly prováděny ve spolupráci s několika prestižními institucemi a 
výsledky byly publikovány v odborných časopisech. 
 
3. Prezentace (list 5): Hlavní budova muzea nabízí prostory s prezentací stálých expozic 
z historie, archeologie, hodin a Jiřího Wolkera. Expozice geologie byla z technických důvodů 
uzavřena (nevyhovující stav velkoplošných skel, napadení podlah dřevokazným hmyzem). 
Na rok 2016 je plánována instalace zcela nové geologické expozice a současně se uskuteční i 
instalace nové expozice etnografie, která dosud v muzeu chyběla. Další rozsáhlé prostory 
jsou ponechány pro výstavní činnost a byly zde s ještě větším akcentem plánovány velké 
výstavní projekty v komfortních sálech s klimatizací a světlíky, umožňujícími mimořádně 
příznivé a lichotivé podmínky pro výtvarné výstavy. Ve druhé budově muzea - „Špalíčku“ - 
jsou výstavní prostory, nabízející prostředí pro komorní projekty, jejichž působivost umocní 
zákoutí pod historickými klenbami. Výstavní plán proto musí být zpracováván s ohledem na 
specifika obou budov, na vyváženost předmětových a výtvarných výstav, v důsledku toho na 
koordinaci výstavního fundusu a instalačních prací. Jednotlivé výstavy jsou rozvrženy 
většinou (s výjimkou letních měsíců) do období dvou měsíců tak, že v hlavní budově je 
možné propojení všech sálů do jednoho prostoru pro jeden rozsáhlý projekt, nebo naopak 
rozdělení sálů na jednotlivé drobnější výstavy.  
 
Mezi nejzajímavější výstavní projekty patřila výstava současného holandského umění, 
reprezentovaná díly Maartena Welbergena a Zuzany Albrechtové, velmi přitažlivá byla 
rovněž výstava herečky a malířky Blanky Bohdanové, uvedená pod názvem „Proměny“, se 
značným diváckým ohlasem se setkala vystavená kolekce prvorepublikových filmových 
plakátů. Vyvrcholením výstavní sezóny byla prezentace českých krajinářů uvedená pod 
názvem Skvosty české krajinomalby. 
V budově Špalíčku vzbudily velký zájem návštěvníků výstavy připravené k 70. výročí 
ukončení druhé světové války – „75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF“ a 
„Než zbraně utichly“. Obě tyto výstavy byly zapůjčeny ze soukromých sbírek a doplněny 
předměty z vlastních fondů. Výstava „Jezdci na ořích železných“ se setkala rovněž s velkým 
zájmem návštěvníků a prezentovala historická kola ze sbírek VMO Olomouc a vlastních 
sbírek MGP. Pouze na jeden týden se v Prostějově představila výstava „Katastrofy lidského 
těla“, zachycující lidské anomálie, která přitáhla značný počet návštěvníků. Již tradičně 
úspěšné byly výstavy určené nejmenším návštěvníkům, a to výstava o známých 
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postavičkách Pat a Mat, uvedená pod názvem „A je to!“ a výstava mapující historii slavné 
stavebnice Merkur. Celkem bylo uspořádáno v obou budovách 22 výstav, v prostorách 
hvězdárny 4 výstavy, 8 výstav bylo realizováno v jiných institucích, celkem tedy MGP 
uskutečnilo 34 výstav. 
 
Muzejní podvečery tvoří tradiční oblíbenou aktivitu MGP. Besedy a přednášky doplněné 
promítáním jsou realizovány externími odborníky i muzejními pracovníky. Mimořádně 
úspěšné byly „Osudy prostějovských Židů“ PhDr. Marie Dokoupilové, „Z historie dopravy na 
Prostějovsku“ Jozefa Krejčího nebo „Setkání s malířem“ Václavem Ježkem. Astronomické 
oddělení nabídlo bohatou škálu atraktivních přednášek erudovaných odborníků, 
k nejzajímavějším patřily  „Budeme neviditelní?“ prof. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D., nebo 
„Matematika ve službách astronomie“ prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc. 
 
Pro děti základních a mateřských škol jsou připravovány programy vycházející z 
Rámcového vzdělávacího programu, které provázejí vybrané výstavy a expozice, jsou 
zahrnuty v programech tvořivých dílen a zpřístupňují poznání města. V roce 2015 byla tato 
dosavadní nabídka rozšířena o atraktivní „noci v muzeu“, kdy děti kromě soutěží, pohádek a 
plnění různých úkolů v muzeu také přespaly. Tradiční rukodělné vánoční a velikonoční 
dětské dílny nově doplnily národopisné pořady určené pro děti od mateřských škol až po 
druhý stupeň ZŠ. Další novinkou v loňském roce se stal muzejní příměstský letní dětský 
tábor, který se setkal s velmi příznivou odezvou dětí i rodičů. 
 
Průběžnými aktivitami jsou výklady v expozicích a komentované prohlídky výstav.  
 
4. Ostatní činnost (list 5): Pracovníci muzea poskytují konzultace při zpracovávání 
ročníkových a seminárních i diplomových prací. Dlouholetá spolupráce probíhá při 
vyhledávání a zadávání témat při SOČ a následném hodnocení těchto prací. Samozřejmostí 
je poradenská činnost pro veřejnost v oborech, které jsou v muzeu zastoupeny. Muzeum má 
uzavřenou smlouvu o mediálním partnerství s regionálními periodiky, městským 
informačním kanálem, Českým rozhlasem Olomouc a televizním vysíláním ZZIP. Výsledkem 
této spolupráce je dobrá informovanost veřejnosti o akcích muzea. 
 
5. Standardy (list 5): Stálým problémem je absence výtahu v hlavní historické budově 
muzea, kulturní památce, který by zpřístupnil expoziční a výstavní část budovy 
handicapovaným občanům. V budově Špalíčku je bezbariérový přístup v převážné části 
vyřešen. 
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XII. TABULKY 
 
 
 

 
 

 Podsbírka Zpracováno inventárních čísel 

1.1.2.1. archeologie 11 205 

1.1.2.1. botanika 2 

1.1.2.3. foto přírody 0 

 1.1.2.4. literární památky                                                43 

1.1.2.5. všeobecná geologie  0 

1.1.2.6. etnografie 7 

1.1.2.7. fotografie  415 

1.1.2.8. geologie  0 

1.1.2.9. historie 2 

1.1.2.10. botanika knihy 0 

1.1.2.11. mineralogie 0 

1.1.2.12. mykologie 0 

1.1.2.13. numismatika 87 

1.1.2.14. paleobotanika 0 

1.1.2.15. paleozoologie 0 

1.1.2.16. petrografie 0 

1.1.2.17. písemnosti a tisky 86 

1.1.2.18. umělecký průmysl 1 

1.1.2.19. výtvarné umění 20 

1.1.2.20. zoologie 0 

Celkem  11 870 

   

 

 

 

 
 

1.1. Evidence    

    

1.1.1.   Chronologický zápis Přírůstkové číslo Kusů Náklady v Kč 

1.1.1.1. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 13 10 497 0 

1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická 2 115 0 

1.1.1.3. soubory od sběratelů 4 417 0 

1.1.1.4. volné nákupy 0 0 0 

1.1.1.5. dary 2 2 0 

1.1.1.6. převody 7 148 0 

Celkem 28 11 179 0 
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1.3.  Konzervování Celkem kusů Z toho externě 

1.3.1. Základní konzervace 399 0 

1.3.2. Dezinfekce 1 512 0 

1.3.3. Rekonzervování 0 0 

1.3.4. Restaurování 51 0 
1.3.5. Preparace 0 0 

1.3.6. Repreparace 0 0 

Celkem všech 1 962 0 

 
   

1.5. Centrální evidence sbírek Předmětů v ks Celkem evidenčních čísel 

1.5.1. Zařazení do sbírky  11 863 

1.5.2. Vyřazení ze sbírky  5 

 
 
   

1.6. Nájem a výpůjčky Evidenčních čísel / kusů Z toho zahraničí  (ev. č./ks) 

1.6.1. Nájem 0 0 

1.6.2. Výpůjčky 277 0 

1.6.3. Zápůjčky 3 181  0 
Pozn. Nájmem se rozumí zápůjčka, za kterou obdrží organizace úplatu. 
 
 

1.7 Depozitáře Počet / plocha Úložná plocha 

1.7.1 nové 1 74 882 

1.7.2. adaptované 3 1 138 

1.7.3. celkem 4 75 020 

1.7.4 z toho zabezpečení     

1.7.4.1 mechanické.  4   

1.7.4.2. elektronické lokální 0   

1.7.4.3. elektronické centrální 4   

1.7.4.4. hlídací služba 0   
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1.8. Předměty v jiné evidenci Počet  

1.8.1. Předměty v účetní evidenci   

1.8.1.1. Faksimile 0 

1.8.1.2. Modely 0 

1.8.1.3. Figuríny 2 

1.8.1.4. Jiné 0 

1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci   

1.8.2.1. Srovnávací soubory 0 

1.8.2.2. Zvukové nahrávky 0 

1.8.2.3. Jiné 25 

1.8.3. Předměty dle samostatných předpisů   

1.8.3.1 Knihovna 28 559 

1.8.3.2. Archiv 0 

1.8.3.3. Fotoarchiv 13 106 

1.8.3.4. Videokazety 83 

1.8.3.5. Elektronické nosiče 56 

1.8.3.6. Jiné 0 

  

 
 
 
   
2. Věda výzkum Počet V zahraničí 

2.1. Interní úkoly celkem 6   

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 6   

2.1.3. mezioborové výzkumy 0   

2.2. Externí úkoly celkem 1   

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 0   

2.1.2. podíl na jiném výzkumu 1   

2.1.3. mezioborové výzkumy  0   

2.3. Odborné prezentace     

2.3.1. Konference 0   

2.3.1.1 pořadatel 0   

2.3.1.2. aktivní účast 0   

2.3.2. Semináře 0   

2.3.2.1. pořadatel 0   

2.3.2.2. aktivní účast 0   

2.3.2.3. pasivní účast 0   

2.3.3 Dílny     

2.3.3.1. pořadatel 0  

2.3.3.2. aktivní  0   

2.3.3.3. pasivní účast 0   
 

 

 



52 

 

 

3. Prezentace Počet 

3.1.1. Ediční činnost 1 

3.1.1.1. Vydané muzeem 1 

3.1.1.2. Vlastní titul 1 

3.1.1.3. Podíl na edici 0 

3.1.1.4. Periodika 0 

3.1.1.5. Celkem 1 

3.1.2. Publikace    

3.1.2.1. Samostatné tituly 0 

3.1.2.2. Studie 0 

3.1.2.3. Odborné články 12 

3.1.2.4. Populární články 37 

3.1.2.5. Informační články 49 

3.1.2.6. Nálezové zprávy 0 

3.1.2.7. Celkem 101 
Pozn.: Videokazety, CD a další nosiče: 0. 
 
 
 
  

3.2.3. Výstavy krátkodobé a expozice   Katalog    

3.2.1. Autorské výstavy z výzkumu 2 1    

3.2.2. Autorské 24 2    

3.2.3. Podíl na výstavě 0 0    

3.2.4. Přejaté aktivně 2 0    

3.2.5. Přejatá 3 0    

3.2.9. Celkem výstavy 34 2    

3.3.2. Podíl na expozici 0 0    

3.3.3. Reinstalace expozice 1 0    

3.3.4. Stávající expozice 6 0    

3.3.5. Celkem expozic 6     

3.3.6. Celkem návštěvníků 18 339     
 

 
 
   

  
 
   

3.4. Speciální doprovodné programy   Počet  Osob 

3.4.1. Počet programů k výstavám a expozicím  245 7 820 

3.4.2. Z toho     

3.4.3. – pro děti a mládež  226 4786 

3.4.4. – pro seniory  4 71 

3.4.5. – pro handicapované  15 180 

3.5. Počet vlastních kulturně výchovných akcí  498 12 857 
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3.6. Internet  Vstupů Počet 

3.6.1. Vlastní stránky   nevyplňuj 

3.6.2.  Odkazů na jiných stránkách nevyplňuj   

 
 
 

4. Ostatní činnost   Počet 

4.1. Posudky     

4.2. Osvědčení k vývozu     

4.3. Členství v komisích jen WORD   

4.4. Studium jen WORD   

4.5. Výuka jen WORD   

4.6. Badatelských návštěv   483 

4.7. Služby dle zák. 122 - bezplatné     

4.8. Služby dle zák. 122 placené     

4.9. Zájmová sdružení u organizace jen WORD   

4.10. Kontaktů s medii jen WORD   

4.11. Služby veřejnosti jen WORD   

 
 
 

 

5. Standardy forma text   

5.1. Výstavy ze sbírek - návštěvní doba odkaz plán     

5.2. Programy ze sbírek celkem, z toho odkaz plán     

5.2.1. specifické skupiny odkaz plán     

5.3. Výroční zpráva způsob zveřejnění   web 

5.4. Programy a publikace  způsob zveřejnění   web 

5.5. Informací: sbírky a výstupy odkaz plán     

5. 6. Expertízy, posudky, pojednání odkaz plán     

5.7. Struktury zlevněného vstupného web, recepce, tisk   ano 

5.8. Bezplatné vstupné web, recepce, tisk   ano 

5.9. Bariéry hendikepovaní odkaz plán   Špalíček 

5.10. Oznámení omezené dostupnosti web, recepce, tisk   ano 

5.11. Oznámení slev  web, recepce, tisk   ano 
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 1.2. Inventury Výchozí stav 2013 % 2014 % 2015 % 

archeologická 580 458 29 954 5,2 0  0   9 085 1,6  

botanická 3 290 538 16,4 629  19   170 5,2  

další: foto přírody 308 0 0 288  93,5  0 0 

další: literární památky 23 575 5 473 23,2 5 800  24,6  2 321 9,8 

další: paleobotanika 416 0 0 0  0  0 0  

další: paleozoologie 4 872 0 0  4 872  100  0 0  

další: všeobecná geologie 247 0 0 0  0   0 0  

etnografie 7 432 1 458 19,6  1 508  20,3 155  2,0  

fotografie, video 17 726 1 188 6,7 17 726  100  3.947  22,3  

historie 3 302 354 10,7 2 452   74,2  0  0  

mineralogie 491 491 100 0  0   0 0  

mykologie 28 0 0 0  0   0 0  

numismatika 7 635 0 0 1 546  20,2   0 0  

petrografie 1 589 0 0 0  0  1 589 100  

písemnosti a tisky 6 553 0 0 0  0   0 0  

umělecko-průmyslové předměty 3 072 1 930 62,8 0  0   0 0  

výtvarné umění 8 785 2 881 35,6 0  0   0 0  

zoologie 130 0 0 0  0   0 0  

Celkem 669 909 44 267 6,6 34 821  5,2   17 267  23,5 
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XIII. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 
 

 
Vernisáž výstavy obrazů Blanky Bohdanové „Proměny“ – druhá zleva její snacha Zuzana Maléřová, 

která ji na vernisáži zastoupila… 
 
 

  
… a stejnojmenný prostějovský pěvecký soubor, který na vernisáži vystoupil 
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Spokojení návštěvníci vernisáže 

 
 
 

 
Předmět měsíce 
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Pohled do výstavních sálů – výstava prvorepublikových filmových plakátů 

 
 
 

 
Muzejní noc – živé ukázky práce restaurátorů a konzervátorů 
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Návštěvnická soutěž – hádání kuriózních předmětů ze sbírek muzea 

 
 
 

 
Malí archeologové v expozici pravěku 

 



59 

 

 
Srbští policisté z družebního města Prijepolje v expozici hodin 

 
 
 

 
Dřevomorka ve stálé expozici geologie 
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Přednáška PhDr. Dokoupilové o osudech prostějovských Židů za 2. světové války 

 
 
 

 
První letní muzejní příměstský tábor 
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Zajímavá přírodovědná přednáška na příměstském táboře… 

 
 
 

 
… a jedna z dovednostních soutěží 
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Výstava slavné stavebnice Merkur… 

 
 
 

 
… a její komentovaná prohlídka 
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Z Merkuru jde postavit téměř cokoliv… 

 
 
 

 
Kouzelné historické prostory bývalé a budoucí kavárny v Galerii Špalíček 
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Výstava „Jezdci na ořích železných“… 

 
 
 

 
… a malé divadelní představení při její vernisáži 
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Malé občerstvení při vernisáži… 

 
 

 
… současného holandského mistra, profesora královské holandské akademie výtvarných umění 

v Amsterodamu Maartena Welbergena a jeho životní partnerky Zuzany Albrechtové 
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Nálada byla opravdu skvělá… 

 
 
 
 

 
… a nadšeni byli i početní účastníci jejich vernisáže 
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Vernisáž překvapené návštěvníky seznámila i s autorovým alter egem (Maarten Welbergen vpravo, 

vlevo mistryně České republiky v šermu Dominika Doubová)… 
 
 
 

 
… to se ale vyskytovalo i v různých grafických podobách 
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Výstava dětských loutkových divadélek 

 

 
Příprava výstavy k výročí vzniku většiny československých perutí v RAF v bitvě o Británii 
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Rudoarmějci, hlídající vstup na výstavu (Klub vojenské historie Dukla Prostějov – vojín Bezrouk 

mobilním telefonem právě přivolává posily)… 
 
 
 

 
… a dohlížející, aby se na výstavě nic neztratilo 
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Tvoření při dětské muzejní noci… 

 
 
 

 
… při které museli zasahovat hasiči, kteří si tak splnili plán taktického cvičení 
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Strašidelný večer… 

 
 
 
 

 
… a pohádka na dobrou noc v muzeu 
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Muzejní podvečer „Válka jako koníček“… 

 
 
 

 
… a neúnavný sběratel válečných artefaktů pan Kouřil z Čelčic 
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Spokojení návštěvníci hvězdárny 

 
 

 
Koncert na lodžii historické budovy muzea 
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Koncert na tradiční australský nástroj didgeridoo na vernisáži česko-australského malíře Václava 

Ježka 
 
 
 

 
Sám autor vysvětluje návštěvníkům, jak mají správně hudebníky doprovázet 
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Výstava mladých nadějných umělkyň – fotografky Evy Novotné (v civilu exekutorky) a malířky 

Markéty Hernychové (v civilu masérky) 
 
 

 
Kolektiv muzejních pracovníků při historické muzejní noci (zleva pokladní Renata Veselá, 

restaurátorka Žaneta Svobodová, archeoložka Hana Čižmářová, historik Václav Horák, restaurátorka 
Kateřina Znojilová, uklízečka Pavla Navrátilová a grafik František Spáčil) 
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